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ALLERNÅDIGSTE 

MUH0! 

I^.unna Folkflag med fkål 

kallas mera lyckelige, hvars Gu¬ 

dalära år lan, hvars uplysning 

år 



år ren? och fom onder råttvile 

och milde Regenter njuta frng- 

ten af fin flit, fin fvet och fin 

moda 5 få åger utan tvifvel Eu¬ 

ropa mycket företräde framför 

de ofrige Delar af verlden, och 

Europeerne framför de talrikafte 

Fölkflåg s föm bebo America, 

Afnca och Afien, ehuru desfe 

ofta lefva i öfverflöd bland de 

fkönafie och nyttigafte Naturens 

alfier: FolkOag, fom känna in¬ 

tet, utom deras egit land, och 

i fin djupa okunnighet ej veta 

en gång nytja de ämnen, fom 

når- 



nårmaft omgifva dem j fom åga 

antingen fä eller falfke begrep 

om det Gudavåfende, fom de 

få forvåndt foka dyrka 5 fom 

antingen åga ingen eller fiicka 

under den måft defpotifka Re¬ 

gering ^ och fom ej fållan, un¬ 

der Rörfta ofåkerhet om lif och 

en ringa egendom, forfålde 

bortilåpas til ännu flårre ty» 

ranni och olyckor. 

Under loppet af mine Re¬ 

for har jag kaftat upmårkfamme 

égon på desfo olyckelige Sems 

och 



och Chams efterkommande, och 

budit til ? at deröfver upreia en 

fanfårdig tekning. Låtjefulle och 

dumme, uti de hårligafte trak¬ 

ter på jordklotet 5 hafva de fö¬ 

rekommit mig oftaft beklagans- 

vårde, någon gång foga höjde 

pp öfver de ofkålige djuren, 

c: 

Värdes, Store KONUNG! 

med nådigt välbehag anfe och 

tillåta 5 at infor Eder Kongl» 

Maj:ts ögon jag underdånigft 

framlägger denna Andra Delen 

af mm’Refe-Belkrifning, fåfbm 

en 
V :v ■ 



en fortfåtning af mine oden:, 

om So dra Africas inre och måffc 
© 

okände Länder: famt oni defs 

åtflällige alfter och Folkflag. 

Då jag anmårkt desfe Afri** 

cas länder ofta ganfka frugtba- 

re och hårlige, under det *bli- 

dafte luftftrek, men funnit defs 

enfaldige Invånare nedfånkte i 

den djupafle okunnighet och 

låtja, utan Cudadyrkan, utan 

Regering, utan Vetenfkaper och 

Seder 5 har jag uphöjt mine 

tackfåjelfer til Himmelens Gud, 

ibm 



fbm låtit mig födas i et Land 5 

hvilket under GUSTAVERS 
* 

Spira fedt grundas fin frihet, 

fin lycka, fin fålhet, frit ifrån 

utlåndfkt ok, uplyft af Veten- 

fkapers glans, och trygt under 

Yife Konungars och Lagars 

befkyd. 

Når kärleken til denna min 

ålfkade Fofterjord aldrig kunnat 

minikas, aldrig af andre Län¬ 

ders fördelar förfvagas, famt jag 

hunnit upnå den ofkatbara lyc¬ 

kan, at anfes värdig En Stor 

och 



och MAgtig KONUNGS Nåd; 

kan, under loppet af min 61ri- 
\ 

ga lifstid , ingen onfkan vara 

högre, ingen ädlare för mig, ån 

at altid, genom Ikickelighet och 

flit i mi| kall, kunna vifa min 

underdåniga tackfamhet och re¬ 

na vördnad emot den Visåste 
c 

och Adelmodigaste KO» 

NUNG, fom mera igenom 

Sine Höge och Ovärderlige E- 

genlkaper, ån igenom Thronens 

lylande glans, til vunnit Sig 

Svenlke Underfåtares hjertan 

och 



och Europas beundran. Med 

odödelig vördnad framhärdar ? 

Stormågtigste Allernådigste 

KONUNG 

Eder Kongl. Mas:ts 

aller-underdånigfte och tropligtigfle 

tjånare och underfåte 

CARL PETER THUNBERG 



frö&ggrjja. 
/jr\ ndrä Delen af min Refej 

JLJIL. Befkrifning får jag nu det nö¬ 
jet at framlåmna, under förhopning 
at den lamma måtte kunna tilvinna 
lig åfven få månge milde Domare, 
fom den Förfta. 

Uti denna, innehålles viftandet un¬ 
der en vinter, på Cap; tvånne långa 
Refor inät ÖJler och Norr af Africas 
födra hörn; Refan til $ava; och vi* 
Jlandet uti Batavia. 

Uti 



Företal, 

Uti början, af detta hundrade tal i 
vår cideråkning, eller år 1705 utgafs 
utaf Herr Simon Mel ander, under 
Herr Profesfor Harald Vallerii 

inieende i Upfala, en Difputation uti 
qvarto, om Caput Bonas Spel. Den 
af handlar, utom Goda Hopps uddens 
Låge och Geographilka belkrifning, 
åfven något om invånarnes utfeende, 
klådnad, lefnad, Religion, Fegering 
och feder, få mycket fbm fådane un- 
derråttelfer, den tiden, kunnat kom¬ 
ma til Europeernes kunfkap; men den 
dervid bifogade Tabellen, på Cap- 
lke Bergen, fafom i trå utlkuren, år 
icke fårdeles prydelig. Sedan den tiden 
år mycket mera ljus utfpridt öfver 
denna del af det vidlyftiga Africa, 
och ganfka månge fåkrare underråt- 
tel (er om Land', Djur och Våxter up- 
dagade för den vetgirige och forlkan- 

• de Européen. 

Valentyn har åfven uti femte 
Delen af dt vidlyftiga veik lämnat un¬ 

der- 



Företal. 

derråttelfo om den Södra Åfricas ud¬ 
de; men fom han endaft i förbifarten 
befet denna orten, har han blott af 
andras mer eller mindre tilförliteliga 
och fanfårdiga beråttelfer nödgats in¬ 
hämta fine flåfte kunfkaper derom. 

Herr Masson, en Ikickelig En- 
gellk Trågårdsmåfoare, fom i mit fål- 
ikap gjorde bågge nyfsnåmde Refor 
inåt det mycket okånda Africa, har 
vål vid fin hemkomfi til Engeland , 
uti bref til då varande Prgefos uti 
Londonlka Societeten Herr Pringel 

aflåmnat en kort beråttelfo om bågge 
desfe Refor, hvilken blifvit införd uti 
Philofophical Transaffciöns Vol. 66, 
Anno 1776, P. I, pag. 368, tillika 
med beråttelfo om defs förfta Refa i 
fålfkap med Herr Oldenburg. Men 
då denne beråttelfo år ganlka kort, 
och Societetens Handlingar icke kun¬ 
de emottaga någon fulfiåndigare eller 
vidlyftigare, lårer min Refo-Befkrif- 
ning, i denna delen, icke kunna an- 
fes for öfverfiödig. 



Företal, 

I et, få til fågande, vildt och nå- 
ftan ode land, fom denna del af Afri- 
ca år, har jag budit til, at måla Na¬ 
turen fådan, fom den år, och fom 
den vilat fig för min upmårkfamhet. 
I fynnerhet har jag beflitat mig om, 
at anmårka Bergens åtlkillige udeen- 
den, utftråckning, högd, hvarf och 
floar med mera, hvars kännedom of¬ 
ta åfven få mycket gagnar Naturfor- 
fkaren, fom hamnars belägenhet, ut- 
feende och ankargrund, med flere 
omftåndigheter åro nödige, at kånnas 
af en förfigtig Sjöman. 

Utom de tvånne Varma Bad, fom 
i förfta Delen omtalas, har jag hår 
infört en kort befkrifning på tvånne 
andra lika märkvärdiga Varma Hålfo- 
Brunnar uti Africanfke Bergen, hvil- 
ke man likvål aldrig hittils ånnu fodt, 
antingen rykande eller eldfprutande, 
åfven fom ingen vet, at med fåker- 
het upgifva, det denna udde af verl- 

v 



Företal, 

den någonfin varit ikakad af jord- 
båfning. 

Likafå har jag hår fåt meddela 
Låsaren underråttelfe om de befvn- 
nerliga Saltpannor, fom detta Landet 
åger, och ibm torde åga få iine li¬ 
kar i verlden. 

Anmårkningar om Djuren, deras 
fångft, Ikada och nytta har jag ofta 
bifogat, utan at vela trötta Låsaren 
med deras vidlyftiga belkrifningar, 
och andre Au&orers Synonymier 
och Hiftorier. 

Bojkaps-Sjukor, ofta fårlkilde och 
olike andre Lånders, har jag fbrg- 
fålligt både anmårkt och i korthet 
belkrifvit. 

Åfven har jag i denna Delen, til 
ytterligare kånnedom af Månnilkoflåg- 
tet, underfökt och aflkildrat Hotten* 
totternes och andre Indijke Folkjlags 
Lefnaå, Seder, Ceremonier, Brbllop, Be- 
grafningavj. Lekar, Mufik, Spel-inftrumenters 

x » Faptif 



Före-tal. 

Ju)pri,;_Språk med mera ; h var til jag bi¬ 
fogat en kört underråttelfe om Capjka 
-Nybyggets an lagning, utbredande och 
nuvarande flack y famt de åtlkiilige Ca- 
tämner, fom tia efter annan, til lan¬ 
dets uoderfökning, af Regering och 
Inbvggare blifVic företagne och an- 
ftålde. 

Til Hottentottijke och Maleijke 
Språken, bågge nåftan lika okånde vid 
de Europeilke högre Lårofåten, har 
jag anvåndt någre få blader. Desfe 
kunna vål icke, hvarken , roa eller 
gagna månge af mine Gunstjge Lå¬ 
sa re ; men jag har fmickrat mig der- 
med, at de, åtminftone för någre 
Språk-kunnige, icke Ikola vara alde- 
les onyttige eller obehagelige. 

Belkrifning om 6n Java har vål 
Valentyn förut i fit ftora och vid¬ 
lyftiga Hiftorilka Verk om Oftindien 
uti Fjerde Delen, gifvit, åfven fbm 
flere andre Refånde; men vid anftåld 

* « rv 

/ 



Föret ax. 

jåmförelié lårer Låfaren nogfåmt fin* 
na ois emellan en ganika flor och be- 
tydelig fkilnad, emedan mine granik- 
ningar mera varit ftåide derhån, at 
updaga och underföka det vackra och 
nyttiga uti Naturen, iamt främmande 
Folkllags lefiaad och lynne. 

*' v r, 

Någre få Tabeller har jag åfveh 
fogat til denna Andra Delen af min 
Reiå, för at båttre uplvfå de Meu- 
bler och Vapn, ibm uti den iamma 
beikrifvas. Uti Refe - Beikrifningar fö¬ 
rekomma nogiåmt ftore och ftundom 
prågtige aftekningar utaf Slott, Palat- 
fer och andre prydelige Monumenter; 
men ofta iaknas nödige figurer pä 
Klådedrågter, Meubler, Mynt, Vapn 
och andre iaker, fom åro icke min¬ 
dre angelägne at känna hos et främ¬ 
mande folkflag. Det år icke utan, at 
jag fjelf i denna omftåndighet få vål, 
lom i flera andra, infet det myckna, 
ibm kunnat brifta, både i anfeende 

)o( 3 til 



Företal. 

til Tabellernes finhet, pragt och för- 
delning. Det år icke eller utan, at 
jag önlkat kunna utgifva mine Refor 
på et få vål för Nationen, fom Au- 
ö:or mera hedrande fått, fåfom en 
Kaptén Gook, och flere andre kun¬ 
nat utgifva fine under de vidftråckta- 
ffce Refor mötande oden, och gjorde 
Anmärkningar; men dels har jag måflr 
hafva alt afleende på fjelfva uplagan, 
at kunna udåmna den til lågfta pris, 
dels nödgas jag beklaga, at vid et 
annars få namnkunnigt och anfonligt 
Lårofåte, fom Upfala år, icke gifves 
nu mera någon fkickelig Graveur, 
och der man icke en gång kan erhål¬ 
la en tjånJig och vål polerad koppar¬ 
plåt. Under en fmårtande åtanka af 
alt detta , har jag håldre ivelat, ehu¬ 
ru mindre fulkomligt, vifk något, ån 
aldeles intet i tekning, hvartil jag ut¬ 
valt fådane faker, fom hps andre Au- 
ftorer icke vetterligen förekomma. 

De flere forter af åldre och nva- 
rc mynt, fom uti oftra Indiens åtfkil- 

lige 



F5 RE T Å to 

lige Riken förekomma, fom få Relan- 
de omtala , och fom af mig med 
mycken forgfållighet och koftnad blif- 
vit famlade, har jag hår endaft om- 
nåmdt eller korteligen belkrifvit, och 
velat Ipara deras aftekningar til en 
annan enlkild och omftåndeligare af- 
handling. 

Ehuru åmnet för min fjåder i den¬ 
na Delen ofta varit i fig fjelf föga be- 
hageligt; har jag dock beditat itiig 
om, at göra beråttellerne derom få 
angenäme, fom möjeligt varit. Men 
på det, at limningen dervid icke Ikul- 
le lida, har jag håldre velat nytja en > 
alfvarlammare, ån en för mycket le¬ 
kande Skrif-art: lika fom Låkare, de 
der ftundom fockra de båikafte bote¬ 
medel , men icke med för mycken 
fötma borttaga al deras hålfogifvan- 
de kraft. 



Företal. 

Såiom Ätbare faker hos' Hotten- 
totterne förekomma i denna Delen: Cy- 
anella capenfis, Fenko) - roten, Iris e- 
dulis, Stapelia incarnata och articula- 
ta, Coloqvinten, Haliotis, Zamia caf- 
fra, Kamp, Hottentots vatn-melon, 
Hvdnora; och hos Indianerne åtfkilli- 

v i 

lige låckre Frugter, fåfom: Ananas, 
Piläng, Gojavus , Carambola, Bilim- 
bing, Manga, Mangoftanos, Arbuier, 
Cocosnötter, Jambo, Rottingfrugten, 
Salac, Catappa, Papaija, Nanca, An- 
nona, Boa Lanfa , Nephelium, Sola- 
num Melongena och Fogelnåften. 

Til Sy It-Joker och Kry åder nytjas 
af Indianerne: Betel, Arek, Spanik 
peppar, Schoenanthus - roten, Gurk- 
meja, Bambo-roten, Ingefåra, Cardi- 
momer och Nellika -frugten. 

At flacka Torjfen, låjka och gifva 
Rus, nytjas afnågre Hottentotter Me- 
fembrvanthemum emarcidum, Kame¬ 
ka, Gli och Vatn-melon. 

Til 



Företal. * 

Til hålfofamme Botemedel tjåna: 
Vifenm tethiopicum, Indigofera arbo- 
rea, Boa ati, Dodontea anguftifolia 
Jämböliféra, Durio, Carambola, Bilim-’ 
bing, Citres decumanus; lamt fåfom 
et ftarkt Forgift Amaryllis difticha. 

: 

Uti Hushålningen, få vål hos Hot- 
tentotterne, fem Indianerne, förekom¬ 
ma flere brakelige och nyttige faker, 
til exempel: 

Til Mattor, at fitta på, til taktäck¬ 
ning , och til vagnars betåckan- 
de: Cyperns textilis och fina. 
Rottingar. 

Til Lykta i nödfall: Calabasfer. 
Til 1? ilko ger: Aloe dichotoma. 
Til Flugors fångande i Flug-bufkén. 
Til Kol-jbrånning: Mimofa nilotica , 

Protea grandiflora. 
T il Boge - trän: Rhus. 
Til allehanda Meuhler och Slogdverke, 

månge forter Trådflag i Africas 
Ikogar, fåfem: Ilex crocea, Ca- 
masfiehout, Roode Peer, Cono- 

)o( 5 nia 



Företal. 

nia, Ekebergia, Curtifia, Stink- 
hout, Olea europaea och capen- 
fis, Gardenia Thunbergia och 
Kothmannia, Hvit Esfen, K o vena 
villofa, Sophora capenfis, Aman- 
delhout, Mimofa nilotica, Lee- 
pelboom, Protea grandiflora och 
fpeciofä med flere. 

Til Fårgor: Morinda citrifolia, Man- 
goftanos fhigtikai, Indigofera ni- 
la och Hibifcus Rofä finenfis. 

i 

Då man omtalar främmande Län¬ 
der, händer altid, at fådane ord och 
namn förekomma, fom icke kunna 
vara lika begripelige för alle. Desfe 
har jag icke eller på Svenfka kunnat 
tolka, eller altid tvdeligen nog förmåt 
befkrifva. Någre fådane har jag der- 
före trot mig hår böra fårfkildt, få 
mycket möjeligen Ike kunnat, utför¬ 
ligare förklara: 

Eyland bemärker altid en Ö. 

Ri- 



Företal» 

Rivier kallas almånt en Å, Ålf el¬ 
ler Back. 

Valley år ej annat, ån en Å, fom 
ftundom år mycket bevåxt med hvais 
och på fomlige ftållen bredare, på 
andre åter ftnalare. 

Brakt vatn kallas fådant, fom år 
ftåndande i dålder eller på lågre Mi¬ 
len, och hyfor fålta uti fig, fornt fina¬ 
kar mer eller mindre foltagtigt. 

Drift kallas en A-drift eller et få¬ 
dant ftålle öfver någon rivier, der man 
har grundafte vamet, och der man 
fåledes med åkdon kan komma öfver. 

Dunor blifva kallade fådane hafs- 
ftrånder, fom åga djup fond eller flyg¬ 
fond , upkaftad uti ftörre eller min¬ 
dre högar. 

Bay beteknar altid någon ftörre 
eller mindre inhamn, fåfom Musfolbay. 

Huk, fom tillågges visfo ord i ån- 
dan, fåfom Mofterts-huk, betyder et 
ifrån bergen utfkjutande hörn. 

Kloof 



Företal. 

Kloof kallas en Dal eller fådane 
klyfter i bergen, föm antingen åro af 
Nybyggare bebodde eller tillåta nå¬ 
gon möjelig éfverfart , antingen til håft 
eller ockfå för något åkdon. 

Jag har i denna Andra Delen af- 
fiutat Beråttelfen om mit treåriga vi¬ 
ftande på Cap, om detta Landets för¬ 
delar i anfeende til climat och förbät¬ 
tring genom odling, lamt om dels alle 
och medömkansvårde naturlige Infö¬ 
dingar, hviike på det enklafte och en- 
faldigafte fat tilbringa fin lefnad och 
lifstid, föga olikt de, midt ibland dem 
varande, vilde djuren: utan någre ve- 
tenlkaper, konfter och nyttige inråt- 
ningar: utan lamband med andre, ån 
fine nårmafte åfven få okunnige gran¬ 
nar : utan både handel och krig med 
Någrannar: utan någon kunlkap 
och begrep om både vår jords ftor- 
lek, utfeende och belkaffenhet, lamt 
de Himmelike kroppar, fom lyfå och 



Företal. 

fordkrida öfver deras dumme liuf- 
vuden. ' . .. 

.;...... c 1 2227^7 

Nybygget, fom dageligen af-Eu- 
ropeer tilvåxer, år redan ganlka an- 
fenligt; igenom defs bemödande och 
flit likna flere orter redan et jordilkt 
Paradis, och Landet frambringar en 
ftor del af det, fom fordras til lifvets. 
underhål och' behof. Icke dello min¬ 
dre faknas hår ånnu ganika månge 
fördelar, dem Europa får hugna fig af. 
I anleende til fjelfya landet, gifvas uti 
det inge, hvarken ftörre eller mindre 
Infjöar: inge fogelbare Åar: inge an¬ 
dre Filkerier, ån 9e, fom fke vid hafs- 
flrånderne och åmynningarne: inge til- 
råckelige eller nödige Skogar: ingea 
enda behagelig Skogs-lund: inge grås- 
rike och blomllerfulle Ångar: inge 
Kalkberg: inge lönande Metaller: inge 
Våfftolar eller Fabriker: inge Låroia- 
ten eller Skolar: ingen Påftgång: in¬ 
gen Skjuts eller Herbergen; ja i et få 
vide utftråckt land faknas ånnu på 
månge ftållen både Domare och Dom-. 

fto» 

\ 



FÖRETAL, 

ftolar, både Pråfter och Kyrkor, både 
Regn ifrån himmelen och Brunnar uti 
jorden, lamt andre både gagnande öch 
oumgångelige anftaker, fom nu och 
framdeles förtjäna en uplvft och öm- 
fint Regerings omtanka och åtgärd. 

Blifve det ock altid en förnuftig 
Regerings oafbrutna omforg, at få 
dela fin kårlek emellan Compagniets 
Handels intresfe och Coloniens fram¬ 
tida beftånd, at Nybyggarne med ti¬ 
den, ganlka vida i landet utlpridde, 
Ikilde ifrån Staden, Kyrkan och Mån- 
nilkors omgånge, icke förfalla til för 
mycken låtja, okunnighet, Gudlöshet, 
©leder och fådan ulelhet, h vari genom 
de omfider torde mera komma at lik¬ 
na Landets åldfte inbyggare, ån den 
ftam, hvarifrån de fjelfve åga fin up- 
rinnelfe. Vare det beftåndigt en för- 
ftåndig Gouverneurs affigt, at få vår¬ 
da den i främmande land utfpridda 
Chrifti hjord, at en Folkplantning, 
fom nu på det högfta hedrar vårt 
tidehvarf och vårt flågte, icke vanflåg* 

tas, 



F ÖRETAI* 

tas, och i en framtid blifver för ho¬ 
nom en neflig förebråelié. 

Skulle detta Nybygge, fom ån- 
nu år Hollåndlka Oftindilka Handels- 
Compagniet enlkildt tilhorigt , och 
hvars land ånnu år, i Nybyggarens 
hand, et lån af det iamma, med tiden 
kunna förvårfva % och vinna ftörre 
friheter; få år ingen tvifvel, at ju det 
iamma kan upbringas til ånnu ftörre 
vålmåga, anieende och ftyrka, ige¬ 
nom flere nyttige inråmingar inom 
det: genom tillåten ijöfart, til rörel- 
iens befordran på egne kufter: iamt 
en ökad export af egne Produäer, til 
utbyte af andre, för landet nödvån- 
dige varor. 

Fi- 



Figwernes, Förklaring,. 

Tab. i. 

Fig. i. Et Caffers Halsband af Snäckor med 
et vidhängande Skoldpadfkäl. 

2. En Javanfk Kris uti fin fkida inneflutem 
3, Hottentotternes fpel*Inftrument, Kors 

kalladt. 

Tab. 2. 

Fig♦ 1. En Wudong eller Javanfk Knif, uti fin 
- fkida inniefiuten. 

2. Bladet af WtrooNG, dragen ur fin fkida, 
3. En Javanfk Kris, fom år råt och dragen 

ur fin fkida, farnt damaferad. 
4. En javanfk Kris , flingrad och dragen ur 

fin fkida. 
g, 6. Javanfk Badi eller Dolk med fin fkida* 

Tab. 3a 

Fig. 1,2.Javanfk Sabel, uti fin fkida innefluten 
och utdragen ur den famma. 

3. Et Hottentots Pärlband af olika fårga- 
de Glaspårlor, at båras omkring halfen* 

Tab. 4. 

Fig, io Et Hottentots Pärlband, at båras om* 
' kring lifvefc, ut af olika fårgade cylindri- 

fke glas. 
2. Hottentots Pärlband af Glaspårlor, åt* 

fkilligt fårgade, 
3. Pinang Sax. 



Med en få ringa utruftning, fom 
den förut nåmnde, hade jag, i 

et få bergigt och ode land, fom Afri- 
ca år, förefatt mig, icke mindre, ån at 
denna fommar göra en Refa, Nordoft 
iit, anda långft bort til Snöbergen, och 
at förft ftålla kofan Norr ut> famt fedan 
öfver Camdebo, och andre måft obe¬ 
bodde trakter, utan at taga den genafte 
och måft banade vågen. 

Förefatfen var vål något öfverdrif- 
ven; men jag ville dock icke låmna den 
oförfökt, håldft det kunde vara mig li¬ 
ka mycket, hvad orter af landet jag 

ä Del. A håldft 



2 Andra Rejan inåt Caffers-ku/ien 1773. 
håld fl: befökte, endaft jag hade tilfållé 
komma til fådane, fom jag förut ej fedt 
och at famla der förut okande djur 
och växten 

Med mit Refe-Sålfkap begaf jag mig 
altfå på vågen ifrån Cap, den 11 Septem¬ 
ber 1773, och ankom för fl: til Compag- 
niets Poft Jean Besis Kraal, fedan til 
Rietvalley, en gård» der endaft kor hål¬ 
las til Gouverneurens tjånft, och der 
fmör kernas för defs bord, fom hvarje 
vecka fårfkfc införes der ifrån til Staden. 
För denna orfaken fkul var det förbu- 
dit, för alle Refande, fom kommo at 
färdas åt denne trakten, at i fälten här¬ 
omkring beta både fine Häftar och Oxar. 
Hdla Affica år annars lika fom en Al¬ 
lmänning, få at Refande, hvar de beha-^ 
ga, utfpånna och låta fine kreatur beta 
uti fålten. 

Til höger lågo, under förbi refart, 
Tigerbergen och til vånfter Blåbergen 
(Blaume Bergen'), hvars ena ånda vi öf- 
verredo; desfe hafva någre fandhögar 
fram för fig, innan de bölja, och äga 
aldeles inge ftenar fynlige, fa at de til 
ftörre delen torde vara endaft ftore fand¬ 
högar , tilkomne af yrfand ifrån hamnen. 

Hela 
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Hela landet var mycket fan digt med 
dun or och månge vatn-pusfar (valley), 
hvilke denne tiden ftått långe af vinter¬ 
regnet fylde med vatn, och började nu 
frambringa godt grås til foder för bo- 
fkapen. Endaft Hornbofkap ågdes der- 
före hårftådes på gårdarne, och föga 
hvete fåddes, men intet vin bereddes 
hår. Vatnet år oftaft faltaktigt och de 
måfte månader af året i föga myckenhet. 

Yatn-Sköipaddor funnos hår och der 
i pusfarne., och ftundom hades några i 
hufen uti et glas med vatn, för at få-, 
lunda föras til andre orter. Emot regn¬ 
väder fades Skolpaddorna altid ftiga hö¬ 
gre up i glafet. 

Emot aftonen ankommo vi til Fru 
Mullers gård. 

Ibland bulkarne uti fandfålten fågos 
ofta Land-Skölpaddor krålia, och Döt- 
trarne i hufefc, hade igenom SlafVarne 
låtit håmta åtlkiiliga ftörre och mindre 
deraf hem> för at åtas. Teftudo pulilla 
var almånnaft, foffi nu ftektes och åts. 
jag fmög mig ut i Köket, för at fe be¬ 
redningen deraf och fann, at flickorna 
vore nog obarmhertiga, för at på de 
glödande kolen lågga Skölpaddan vid- 

A % öpen, 
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öpen, at fpratlande med fotter och huf- 
vud ftekas aJdeles lefvande, tils den af 
hettan omlider fprack. Aggen, til et 
anfenligt antal, beftående af blotta gulan, 
voro de låckraite och begårligafte. 

Fenkol-roten blef ftekt och åten på 
lamma fått, fom Anis-roten. 

Lökarne af en Svårds-Lilja (7m edtt* 
lis'), fom i desfe fålt våxte ganlka ym¬ 
nigt och förändrade fig med hvita, gu¬ 
la och blå bl-omor, hämtades mycket ut- 
af Slafvarne. De åtos både ftekte och 
kokte, famt ftufvade med mjölk och 
förekommo mig både angenäme til fma- 
ken, och födande. 

Den 13, ankommo vi til Compagniets 
Poft uti Groerie kloof, fedan vi under 
vågen farit förbi Dasfenberg, Burgers- 
pöft och Groene kloofs berg. På Bur- 
gers-poft, lika fom på Koberg, liggér 
en Canon bredevid en hög flaggftång, 
fom tjänar vid åkommen fara, at upboda 
Landtmannen ifrån denna ildan tit Cap. 

Landet var hår fult af dunor och 
djup fand, fom gjorde vågarna ganlka 
tunga. 

* 

Hufen bygdes hår utaf obrånd lera, 
i 
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i forift pa ved, men flagen likväl i ru¬ 
tor, fåfom tegel och något torkad for¬ 
nt i luften. 

Pifs-Sjukan var gångfe hos Bollca- 
pen. Ben botades med et ftrå, foin 
fiaks i röret, hvarmed grufet af Euphor- 
l>ice kådan, fom fatt fig der, fom en 
jkalk , blef lösrifvit. Denna operation 
var dock i början blodig. Det berätta¬ 
des för fåkert, at om Stämman på det 
våta ej botades, Ikulle blålan Ipricka, 
icke af kådans Ikårpa, utan af urinens 
myckenhet och påträngande. 

Efter någre dagars hvila, refte vi 
til håft, til Ganfekraal och ned til fjö- 
ftranden. 

Haliotis (en Snacka) fångades der på 
klipporne, koktes och åts, lika fom 
Muflor. 

Både den blåfiga, och den hvita Sand- 
inulvadan, (Marmota capenfis och africa- 
na~) uppehöllo fig uti fandfålten, och be¬ 
rättades göra ikada i trågårdarne. Den 
fångas antingen med en fålla eller ock- 
få med grafning, då man nemligen forft 
grafver en grop fram fpr den, och le¬ 
dan bak efter den famma; eller ockfå 

A 3 til* 
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tilftoppas opningen bak efter den, oeh 
fedan gråfves emot hånne. 

Kol, fom likvål i detta ved - fattiga 
landet mycket fållan tilverkas, och måft 
hitföras ifrån Europa til Smedernes be- 
hof, lag jag hår brånnas på följande fått: 
Veden fattes på ånda, efter vanligheten, 
dock få, at de fmalare vedpinnar blan¬ 
dades emellan de ftörre. Omkring den¬ 
ne trafven fattes fedan fåf, och derut- 
omkring lades torf. I midten och åfven 
omkring kanterne fattes tjårved, hvar¬ 
med kol-milan antändes. Efter antånd- 
ningen täcktes aldra öfverft opningen 
vål til med torf. Rund t omkring fjelfva 
foten lämnades åtlkillige draghol, fom 
efterhand tiltåptes, då elden begynte flå 
ut, och lidorne tilpackades fmåningom 
och efter hand. Når bränningen efter 
någre dagar var Hutad, öpnades kolmi¬ 
lan , och den eld, fom ånnu' fans qvar, 
ilåktes vål ut med vatn. Hela kolmilan 
var likvål ej ftörre, ån en höftack. 

Den Bucku, ( Diofina) fom Hotten- 
totterne hår famlat, torkades förft i 
Ikuggan, och fedan öfver elden, innan 
den pulveriferades. 

Salt- 
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Saltpannan, fora låg et ftycke ifrån 
Jiafsftranden, befökte jag åfven. D-en 
ftoci nu full utaf vatn. Saltpannor kal¬ 
las hår i landet ftora och falta vatnfam- 
lingar , foäxi fmåningom , efter vinter¬ 
regnet utdunfta och nedfålla et falt, fora 
håmtas af Landtmannen, och brukas i 
dels hushålning. Saltet, fora af Coloni- 
fterne i hela landet förbrukas, tilverkas 
fålunda af naturen, utan någon konftens 
åtgjård. Når vintren gåt til anda, och 
regntiden åfven år förbi, utdunftar vat- 
net ymnigt,'dels af den ftarka fojhet- 
tan, dels af de häftigt blåfande vindar, 
och faltet cryftalliferas famt nedfålles 
til botnen. Starkafte cryftallifation Iker 
uti November och December månader, 
och det rnidt på dagen emellan klåckan 
10 och 3. Under den tiden fes tydeligen, 
huru faltet, fom en grådda, cryftallife¬ 
ras förft på ytan, innan det af fin tyngd 
fjunker ned. Denna fk-orpa af faltet år 
mycket fin och ger et fint falt, fom bör 
famlas, få fort det cryftalliferas, och af 
fy doft vinden drifves til Nordvåftra fidan. 
Sker det icke, faller den i flere varf 
ned, och gör en tjock bådd af gröfre 
falt, fom år grofgrynigt, ofta gråt af i- 
blandad orenlighet, och nytjas til inlalt- 
ning af filk och kötvaror. Det fina fal- 

A 4 tet 
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tet deremot år både hvitare och rena* 
re, famfc nytjas endaft på bordet, och til 
infaltning af fårlkt fmör. 

Den 19 Septemb. afrefte vi ifrån Groe- 
ne kloof, lämnande til höger den bergs* 
ftråcka, fom kallades Burgers poft och 
til vånfter Groene kloofs berg. Fram* 
för ofs hade vi Reebockskop något til 
höger, och framföre det Ronterberg, 
bakom hvilket Babiansberg fågs ligga. 

Sedan vi kommit igenom desfe ber¬ 
gen til llåta fålfcet, fyntes Kibeck-Caftel, 
Vier en tvintig Riviersberg och Picket- 
berg, famt et ymnigt förråd af Rhe- 
båckar ( Capra ) , Hartebeeftar, ('Capr a 
dorcas ) , Stenbackar ( Capra %rimmia ) , 
och Dykarebåckar (Ouykerr, Capra), ut¬ 
om Korrhanar och Strutfar. 

Vi redo förbi Papenkuyls-fontain och 
Uylekraal, til Jan Sbabberts gård. 

Den ia, ankommo vi til Saldahna 
bay, fom åger månge öar och farli¬ 
ge grund. Någre ftåjlen åga endaft 3 
famnars vatn. På Ön Fundling til- 
redes tran af Skålar uti lerpannor, i 
hvilke den förft för fölens hetta ftålles 
til utdunftning. Sedan kokas den förft 
med ved, uti en kittel, och fedan ined 

det 
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det fettet, fom ej kan utfmåltas. Flere 
öar ligga bredevid denna hamnen, få» 
fom Fundling , Taxen-eyland , Jutland 
med fine ftore ftenhögar, Meuwen-ey- 
land, Dasfen-eyland och Schapen-eyland, 
hvilka alia åro mycket fteniga och fvåra, 
atmed fartyg, fQj? fine klippor lägga-til. 

På Taxen-eyland finnas Caniner, til 
en ganlka ftor myckenhet förokade, le¬ 
dan de blifvit hitförde och utplanterade. 

Dasfen-eyland år i fy nn erhet et al- 
månt hem vilt for Pingviner (Diomedea) 
et flag af fjöfogiar, fom aldeles icke 
kunna flyga, men dyka få mycket båt¬ 
tre, och förnöta fin måfta tid ut på hafvet. 

"Skepp inlöpa fållan i denna hamnen, 
och ej andre, ån de, fom feglat för lågt 

-under landet, at de ej kunna hinna up 
til Capfka redden. Hamnen går i buk- 

• ter och flere vindar fordras för Skep¬ 
pen , då de Ikola fegla utur den famma. 

Den a8, fortfattes Rsfan til Witte 
klipp, en gård, tilhörig Tobias Mo- 
stert. Gården hade fåt fit namn af 
et litet berg eller ftor enftakå klippa, 
lagom hög, fom låg der bredevid, och 
var befynnerlig med fina nakna och ba¬ 
ra hållar, de der voro helt hvita, icke 

a 5 få- 

I 
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fåfom på orten troddes, af kalk , utan 
utaf (Bysfas laclea) en hvit måsfa. Fram* 
til emot gården hade den en ftor, nå- 
ftan månlik hola, med likfom et hvåift 
tak. Denna fynn erliga hola var det gan* 
Ika fvårt, at komma til, emedan bergs¬ 
klippan fram före den var icke allenaft 
mycket brant, utan ockfå kulrig, famt 
helt glatt, utom någre ftrimor, långs 
nedåt löpande och formerade utaf regn* 
vatn. Min hog lekte icke defto mindre 
på defs vifiterande, emedan jag lag åt- 
Ikillige fvalor flyga dit, fom der ågde 
flne bon och jag.gisfade, at någre rare 
våxter torde åfven inqvarterat lig der. 
Jag afklådde mig derföre både ftrumpor 
och fkor, och hant åndteligen barfota 
lyckeligen upkomma, men hade mera 
fvårighet at komma ned igen, fittande 
åkande famma våg utföre, emedan in¬ 
gen annan utvåg fans, antingen upåt, 
eller åt fidorne. Holan, fom förinode- 
ligen fållan lårer emottaga fådane befölc, 
hade utom en dod och nedfallen fvala 
f Hirundo apus), fin befynnerliga fkap* 
nad och fvåra tiltråde, ingen ting mårk- 
vår digt. Holan var omtrent tjugu al¬ 
nar ifrån klippans fot, och nåftan midt 
på fjelfva klippan, af et par famnars 
vidd och högd. 

Strut* 
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Strutfar voro ganfka almånne här¬ 
omkring. En Hane fades bygga tilho- 
pa med tre eller fyra honor, fom til- 
fanimans vårpa ao å 30 ågg, hvarpå de 
Ikola ymfom ligga, uti et bo, fom de 
med trampning formerat i fanden. 

Vilde Hundar kallades här Jackhalfen 
eller Simfons Råf, och uppehöllo fig i 
desfe fålt, uti ftore troppar. De fån¬ 
gade mycket af de härvarande vilde 
Bäckar, åfven fom af Strutfar, efter 
hvilke de hålla likalbm ordentelige Ikall, 
få at de omringa förft djuren på län¬ 
gre afftånd, och nalkas dem fedan när¬ 
mare. De gjorde ockfå ftundom myc¬ 
ken fkada på Landtmannens fårahjordar, 
deråft de icke forgfålligt vårdades och 
vallhjonen voro för fed de med Ikjutgevår. 

Det är endaft om våren, och i bör¬ 
jan af fommaren, fom desfe läge fand- 
fålten åro beprydde med blom or. Se¬ 
dan torkan och fydoftvinden börjat ta¬ 
ga öfverhand, utfpridas deras frön fnart 
uti fälten , ofta innan de hunnit vål 
mogna. För denna orfaken nödgades 
jag oftaft famla frön til Europas Bota- 
nifke Trägårdar, i fynnerhet af de an- 
nuelle våxterne, omogne, och låta dem 

uti 
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uti papper inlagde torka, och mogna 
efter åt. 

Den 30, redo vi til Honingklipp, en 
gård, tiihörig Nicolaus Klein. 

Kråkorne (Corvus Hottentottus) få- 
gos hår Utta på korne, och på ryggen 
afplåcka (Acari) flåtten, fom ftundom 
plågade dem rått mycket. De hade ock- 
få hår den ovanan, at plåcka hvetet ut- 
ur åkrarne, ftraxt efter det blifvit utfådt. 

En QGreis-Bock, Capra) grå Båek, 
af et medelmåttigt Lams ftorlek, äg¬ 
des hår tam, och hade blifvit fångad 
uti fandfåltet. Så vål denne, fom den 
få kallade Stenbacken fades göma un¬ 
dan hufvudet, och inbilla fig då, at in¬ 
gen Ikal kunna fe honom; derföre ock 
desfe icke gerna upfpringa utur^bulkar- 
ne förr, ån man kommit helt nåra in 
på dem. 

Bulkaget uti fandfålten beftod endaft 
af fmå och fine bulkaktige vaxter, af 
en eller hogft två alnars högd. De äg¬ 
de oftaft få fmala flammar och grenar, 
at de ej tjånte til brånfle, men gåfvo 
likväl tilråckelige gömftållen åt allehan¬ 
da vildt. För mig voro desfe ej fållan 
befvårlige, i det jag uti dem ofta ej 

kun- 
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kunde igenfinna de fina foglar, fom på 
defs fvigfeande toppar af mig blifvit ikut- 
ne , och emellan defs grenar dode ne- 
derfallit. 

Vidare fortfatte vi refan förbi Pa- 
trysberg, tii Peter Los pers gård, 
kallad Rofendal. 

OEioler den i, refte vi vidare til en 
annan Löspers gård. Landet, fom hår 
var belågit emellan Saldahna och St. 
Helense bay, icke långt ifrån hafs- 
ftranden , var lågt, fult med dunor och 
rikt på vatngölar Qualley'), lbm af vin¬ 
terregnet och Bergrivier nu voro of- 
verfvåmmade. 

Den a, årnade vi ofs vål til Berg¬ 
rivier, me.n kunde för vatnets mycken¬ 
het i nåmnde golor, ej komma dit, ej 
eller til MelkS gård, til h vil ken annars 
man öfver rivieret fårdas med båt. Vi 
nödgades altfå nu refa til Brandts 

gård vid Zoutrivier, och derifrån til en 
defs Sons hemman vid Matjes fontain. 

Zout-rivier år hår en hel annan, ån 
den, fom ligger nåra intil Cap, och fom 
fåt lika namn, för fit falta vatn. Det 
hånder icke fållan, at både oar, berg 
ooh åfven hemman, på fårlkilde ftållen 
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få famma namn, hvilket förorfakar myc¬ 
ken oreda i detta landets Geographie. 
Hvad hemmanen angår, hvars namngif- 
vande förellås af Landtmannen, och vin¬ 
ner ftadfåftelfe af Regeringen, fkulle de 
nogfamt kunna forfes med tjänlige och 
redige namn, om Gouverneuren något 
mera vårdade fig om et få ftorfc och ut- 
bredt nybygge, fom detta, hvars Land- 
ftråckor mångfaldige gånger öfvergå i 
florlek de fju förenade IMederlånderne 
uti Europa. Men då både denne Afri- 
cas i hafvet utfkjutande udde, och Sta¬ 
den , famt hela Colonien Innu i almån- 
het kallas för Cap och Staden fåledes, 
ehuru anlagd för fnart 150 år fedan, än¬ 
nu ej fåt något enfkildt namn , fom nog¬ 
famt tilkånna gifver både mycken forg- 
löshet och flit Police, få år ej under¬ 
ligt, om hemmanen ofta bekomma de 
orimeligafte namn. 

Hottentotterne ägde omkring benen 
en fådan mängd af låder-remar, at de 
råkte ftundom öfver fjelfva vadorne, få 
at de derigenom voro vål friade ifrån 
giftige ormars bett, för hvilke jag tå- 
meligen fannolikt gisfade, at de hår å 
orten brakade dem. 

Guld- 
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Guldfinken QLoxia orzx") fades förft 
åta bloman uti hvetet (antbera tritici), 
och fedan fjelfva kornen. Den hölt fig 
hår uti oräkneliga ikaror, i fynnerhet vid 
de åar, lom voro be växte med en hög 
fåf, på hvilken den hade bygt fine nållen, 
och hvarifrån defs qvittrande i fynner¬ 
het emot aftonen, då månge hemkommo, 
hördes lång våg. Honan lags altid grå; 
men ifrån Julii månad tii Januarii, frain- 
kommo finan ingom Hanens blodröda fjä¬ 
drar. Denne fogel år något mindre ån 
Loxia capen fis och har åfven mindre, 
helt gröne ågg, då der emot Loxia ca- 
penfis har grå ågg med fvarta' fläckar 
och något ftörre. Denne fogel år annars 
fom hela Domherreflågfcet, ganlka dum, 
och derfore få mycket fvårare, at fkrå- 
ma ifrån hvetåkrarne, der mängden af 
denne fogel ofta- gör Landtmannen be- 
tydelig Ikada. Skjutas de med bösfa, 
hvaraf månge gemenligen falla för hvart 
Ikott, la flyga de andre ftraxt dit igen, 
och lky icke för någon fara. 

Korrhanarne mårktes hår åta blom- 
knopparne afCotula turbinata, fom vax¬ 
te almån i alle låge fandfålt. 

Den 3, ankommo vi til Floris Fr- 
Schers gård. Anda ifrån Groene kloof, 

och 
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och ån vidare utåt kallades detta landet 
Swartland, fom åger lin egen Kyrka, 
På tredje året nu, fedan Kyrkoherdens 
död, hade hår varit vacance, utan at 
någon annan ifrån Holland hunnit am 
komma. En gång i månaden hölts hår 
likväl Predikan af en Pråft ifrån Staden, 

' Bönderne hade lång våg til Kyrkan, och 
ftundom tvånne dagars refa. 

Yi redo vidare den 5, up åt landet, 
långs efter och förbi Swarte Berg, til 
Stoffel Smidt. Bunorne började nu 
tryta, och landet blifva både högre och 
faftare. 

Rollek (Raapuyntjes, Cyanella capen/is), 
kallades en lökfort, fom * hår ftekteS 
och åts af Landtmahnen. 

Vifcum sethiopieum brukades emot 
Diarrhoe, och nytjades åfven ahnars, 
fom thé, til at drickas. 

Dert 6, ankommö vi til den unge 
Slabbert, och hade bakom ols til vån- 
fter Picketberg. 

Når man år uti Gap, tycker man lig 
fe en fammanhångande ftråcka af berg, 
liggande framföre lig; men igenom den¬ 

na 
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ha relä fant jag, ät de åro åtlkilde oeli 
ligga tillika Uti flere rader. 

Ribeck-Kaftel år en bergsrygg, fom 
utftråcker fig ifrån Öfter til våfter, der- 
ålt Swarte-Berg andar d.en ftråckan. 
Desle gå altfå icke aldeies paralieJt med 
den långre up liggande långa bergsraden. 

Vi bégåfvo ots vidare til én Sadel- 
makaresCornelis GoSews gård, hvar- 
ålt jag nödgades låmna én af inine oxar, 
foni blifvit halt Uti höften och öfkic-ke- 
lig til fefäns fortfåttan de. 

Den ftöra Berg-rivier, fom vi nu 
UphUnnitj var af dét myckna falna reg¬ 
net ganlka hög; öch kunde ingalunda 
Öfverfaras med vagn på vanligt ftålle 
vid Vleermtiys driften; Utan 

Den 7, pasferade Vi ofver honom med 
fårgan vid Pit. Jubers gård. 

, Denne mannen håller al tid fårgan 
vid magt och i gång, famt undfår der- 
före en vacker flimma penningar årli¬ 
gen, hemligen g gyllen af hvarje bond¬ 
gård , fom år belägen å andra fidan, 
famt defsutoiri fårfkild betalning af alle 
andre, fom fårdas deröfver. Alle bond¬ 
hemman deltaga lika uti fårgans Undér- 

ä Del. B hål- 
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hållande, antingen de åro ftore eller 
fmå, rikare eller fattigare, och antingen 
bönderne nytja den eller icke, ofta el¬ 
ler fållan. Det hån der, at' flere bönder 
åldrig nytja den, utan refa den tiden up 
til Staden med fine varor om fomma- 
ren, då vatnet i denna åen år lågt och 
då de med vagn Iåtteligen komma öf- 
ver å-driften. 

Härifrån ftyrde vi vår kofa til Jo¬ 
hannes Liebenberg, hvaråft nu be- 
gynte vifa fig både Vingårdar och Trä¬ 
gårdar med Citron-och Appeifin - trån. 
Vågen var nu fulkomligen hård, beftå- 
ende af rödaktige klippor, och fåltet 
nog grås-rikt. 

Dett g, fortredo vi til Christian 

Liebenbekgs gård, och den 9, til Gert 

Kemp vid Dasfi klipp, famt fedan för¬ 
bi Fredrik Liebenberg, öfver den 
fvåra Kartous Bergsklofven , til Vil¬ 

helm Burger, dit vi om aftonen, bå¬ 
de våte och håpne ankommo; våte af 
et hållande regn, fom under hela pas- 
faden öfver berget genomblötte ofs, och 
håpne öfver en den fvårafte och bfan- 
tafte våg, vi någonlin fet, och den få 
månnilkor, utan at fårdas den, kunna 
göra fig något rått begrep om. Kartous 

kloof, 
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kloof, fom går öfver fammä bergsftråc- 
ka, fom Rode Sands kloof, men når- 
mare nedåt norra åndan, anfes ockfå 
af Landtmannen for en af de fvårafté 
vågar öfver Africas berg. På våftra 
lidan år den ej mycket håg, elléf får- 
deles fvår, meri blir deremot få myc¬ 
ket forikråckeligare på den öftra fidan* 
der den år ganfka brant, der Vågen år 
både ftenig och fm al, och der på Vånftra 
fidan vifar fig en afgrund af djup nedan 
före. En enda hand breds mifskörning 
hårftådeS j fåtter vagn , oxar och kulk 
i ytterfta åfventyr. Öfverfarten blef 
öck nu få mycket farligare, fom vågen 
af regnet var hal och kreaturen låtteli- 
gen halkade. Bondgården låg ftraxt 
nedah före vid bergets föt, der både 
Bonden och defs Huftru ftodo förvåna¬ 
de öfver line främmande gåfters oför¬ 
modade ankomft, til et fådanfe ftålle och 
i f ådan t våden 

Lahdet åf likä fom Rode Sand, en 
bred dal, omgifven med berg, icke alle- 
haft å ymfe fidor, utan ockfå vid båg- 
ge defs åndar, Vatiiad af en åj fom kal¬ 
las Olyfants rivier, och mycket grås- 
rik. Ifrån Rode Sand år den aldeles af- 
féndrad med Winterhoeks och andre til-- 

B a ftö- 
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ftötande berg. Den år få vida olika Ro- 
de Sand, fom detta landet år ganika 
mycket lågare , och åfven anfenligen 
fmalare, endaft af någre bösfelkots bred. 

Den 10, glade, ät efter en få våde- 
lig refa, åga våre åkdon i behåll, förfo¬ 
gade vi ofs långre nedåt til Skalk Buk- 
ger, och refte öfver Olyfants rivier, 
fom vi fedan låmnade til vånfter. 

Sedan vi något litet frukofterat, be- 
gåfvo vi ofs til Varma Badet, fom låg 
et ftycke ifrån gården, at befe det fa,m- 
ma. Vågen dit var ganika fank, vatn- 
fjuk och befvårlig, innan vi hunno när¬ 
mare up til bergsfoten. 

Detta Olyfants Varma Bad, kallas 
ockfå Engela Badet, efter en Fifcal En- 
gelman, fom förft låtit uprenfa det, 
och bygga på Compagniets koftnad, et 
anftåndigt och vackert ftenhus, til be- 
qvåmlighet för dem, fom ny tja badet. 
Kåll-ådrorne upkomma på öftra fidan 
af den långa bergs-raden, något högfe 
ifrån fjelfva bergsfoten, och det i en 
klof, fom går fnedt emot föder inåt, 
och formerar der en tvårklof. Adrorne 
åro flere, men i fynnerhet trenne, fom 
|öroåmligaft leda fite vatn in uti flere 

fmå 
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fmå hyttor, fårikilde f6r Colonifter, for 
Slafvar och för Hottentotter. Uti alle 
desfe voro tre eller fyra trappor ned uti 
vatnet, på hvilke de badande efter be¬ 
hag kunde fitta och tillika et golf p@ 
ena lldan, der de badande kunde ligga 
under fvetningen. Vatnet var hårftå- 
des icke kokhett, utan endaft ljumt, 
hade ingen fmak, fatte ingen ochra el¬ 
ler annat fediment, utan ågde endalt en 
(Confervd) grön växt i line rännilar. Så¬ 
lunda ligger det på famma iida af fam- 
ma bergsrad, och år ar famma art, fom 
det förut p. 184, befkrefne Brand-Val- 
leys varma badet. Man kan med det¬ 
ta vatn, lika fom med det förra, tvätta 
linkläder, utan at det fläckar, och koka 
mat, utan at den deraf får någon ofmak. 
Den blå färgen på focker-papper förän¬ 
dras icke af det famma. 

Vid gårdarne härftädes ägdes både 
Vin-och Frugt-Trågårdar, famt för bo- 
fkapen Ikönt bete. 

Bergen til höger fkilde Båcke-fålt 
ifrån denna dalen, och tycktes utgöra 
fem betydande ryggar, fkilde åt med 
djupa dalar, fom efter de Ikott, vi der 
losfade, gåfvo itererade Echo, lika fom 
efter åfkan. Et platt och högt berg med 
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tvånne hufvuden vid fidorne, kallades 
hår lilla Taffelberg. 

Den 11, redo vi forbi Anders Lub?- 
bes gård til en gård, fom tilhörde Pit? 
Gaus. 

Lejon och andre odjur voro nu me¬ 
ra få förjagade och Ikråmde ifrån desfe 
Bergstrakter, at Landtmannen fållan ha-? 
de befok åf dem. Landtmannen betalar 
dock ånnu til Compagniet en gammal 
Ikatt, fom kallas Lejon och Tigerpem 
ningar. Denna betaltes af hvarje Bor¬ 
gare med 4 R:sdr, för Lejon, och 2. 
gyllen för Tiger-hjelp, af hvilken Cas-? 
fa den tiden, då landets upodlingar ut? 
vidgades, och odjur mycket hindrade 
och oroade Coloniften, et vift praemium 
betaltes åt den , fom lköt eller fångade 
något af desfe djuren. I början betalte 
Regeringen 16 R:sdr. för et Lejon, och 
10 Gyll. för en Tiger. Sedan blef fum? 
man få förminlkad, at för en Lejonhud 
betaltes 10 R:dr. och för en Tigerhud en- 
daft 6 Gyll. Nu mera, fedan desfe odju¬ 
ren uti ftörfta“delen af Colonien blifvit 
få utödde, at de fållan eller aldrig me¬ 
ra låta fe lig, betaltes intet praemium 
vidare derföre åt de långft bort boende 
nybyggare, fom endaft ofredas af dem, 

der- 
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deråft de icke upföra, och upvifa i Gap 
fjelfve odjuren lefvande, fom icke mö- 
jeligen låter fig göra. Denna til et vift 
ändamål inrättade Skatten uphörer lik¬ 
väl icke, fedan ändamålet år vunnit, och 
orfaken uphört, utan har iklådt fig fam» 
ma natur, fom Skatt och Casfor på mån¬ 
ge andre ftållen. 

Utom den Skatt, fom Landtmannen 
årligen betalar för fit hemman, betalar han 
ockf å för Vaxljus årligen 4 R:sdr., för 
h varje Håft 1 Hollåndfk ftyfver, och för 
hvarje hundrade Får 1 Gyllen. Lika 
få betalas af hvarje Borgare, fattig och 
rik, han må äga ftor eller liten, fvag el¬ 
ler god gård, en vifs afgift för våg-och 
gatulagning. For bro och fårja betala 
åfven alle lika, antingen de hafva fin 
våg åt ftållet eller icke. Deremot år 
han fri för all Ruftning, Krono-och 
Pråfttionde, Vågrödning, Skjuts, Dags¬ 
verken med mera. 

Efter Måfslingen fåg jag hos en Flic¬ 
ka en elak lämning, fom var qvar, nu 
på tredje året efter fjukdomen, och be- 
ftod uti blånader Cfugillationes) i pannan, 
och under ögonen, fom voro grönagti- 
ge, varade a å 3 veckor, gingo bort och 
kojmmo åter igen. De nåmnde ftållen 
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$$ An dyn Re fan inat Giffers-kufien jjf% 

voro hlraf i fynn erhet vanftålde, ehurij 
de åfven höllo fig på andre ftållen, fqrp 
på armarne och hånderne. 

En til åren kommen Bpnde hade åf- 
véh efter Måfslingen, en god flång af 
Lungfoten, hvilken jag likvål fedan 
förnam, blifvit fulkomligen återftåld til 
bålfan, af de medel jag för honom an¬ 
ordnade. 

Följande dagame fortfatte vi vår re- 
fa långs efter Dalen, til Barent Lub- 
bes gård, förbi Pickeniers klof och 
Måttons gård derftådes, fpm lämna¬ 
des til vånfter. 

Den 14, började landet blifva kulligt 
och berg-agtigt, och vi anlände til unga 
]Barent Lubbe, vid ändan af klofven. 

Roten af en Stoebe, fom hår vaxte, 
luktade aldeles lika med Valeriana phu 
och torde göra någon verkan emot 
Fallandefoten, 

Den 15, begåfvo vi ofs åter på vå¬ 
gen , förfedde med någre dagars mat- 
fåck, och årnade nu tåga öfver bergen 
til Kxs Koopmans gård, fedan vidare 
til Spannenberg öfver Dorn-rivier, 
och åndteligen "til Clas Lospers gård, 

be- 
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|>elågen i det underfta Båckefåltet. Men 
yi hade icke långe tågat up före bergs- 
jbranterne, innan den olyckan hånde mig, 
igenom kuikens mindre förfigtighet, at 
Kärran ftjelpte omkull, och Stången 
bråktes, få at det var aldeles omöjeligt, 
at vidare fortfåtta refan på en föreltå- 
ende bergig och ganika fvår våg öfver 
obebodde bergsryggar. Yi nödgades få- 
ledes bota ikadan med omlindade rep, 
fa godt, fom Ike kunde, vånda om til 
Bondgården igen och taga något an? 
nat beflufc. 

Sedan jag ån nu piera fåt pmlaga 
mit til en del förlorade åkdon, beflöto 
vi, at låta både vagn och kårra, fmå? 
pingom tåga tilbaka genom Pickeniers 
klof, och fedan landet upåt, genom Ro- 
de Sands klof, til Rode Sand, at der- 
ftådes uthvila och förbida vår ankomft. 
Emedlertid gjprde jag och min Engelike 
Refekamerat til håft en refa, långre til¬ 
baka upåt Dalen, til Gaus gård, hvar- 
åit vi redo igenom den långa Elands- 
klofven, öfver bergen til det få kallade 
kalla Båckefålt QKoude Bockeveld'), til 
Bernard Forster. 

Elandsklof var anfenligen bred och 
hade en ftor rivier. 
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Detta landet, fom år belågit emellan 
underfta ocb varma Båekef åltet, famt 
emellan Olyfants klofven och Carrofålt, 
ligger ganlka högt, och år vintertiden 
tåmeligen kalt ; ehuru det ändå icke år 
få kalt, fom Roggefålt, fom ligger lån-- . 
gre bort på andra fida-n af Carro, och 
hvars inbyggare flere månader i året, 
nemligen ifrån April til September nödi¬ 
gas för köld och fnö nedflytta til det 
underliggande varmare Carro, fom då 
får vatn och fit regn med ålka. De, 
fom bo uti detta Båckefålt flytta vål 
ftundom någon tid på året öfver ber¬ 
gen med fin bofkap til Carro, men få- 
dant år dem likvål ftrångt förbudit. 

En Orm, fom kallades Boomflang, 
berättades uti trån fluka i fig foglar; 
och (Roodheckjes') Loxia aftrild gjorde 
Ikada i Trågårdarne, der den upåt bio¬ 
mor och frön, 

Stenbåckarne, och i fynnerhet Dy- 
karebåcken (j Duykers) gjorde ofta Ikada 
i Trågårdarne, deråfi: de afbeto trådens 
utfkjutande knoppar. Springbåcken gör 
åfven mycken Ikada i Hvetåkrarne, i 
fynnerhet, fom den kommer uti troppar. 
Den låter icke fånga fig, hvarken uti 
fnara eller för ftåjlbösfa. Den måtte 
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Ikjutas med forfåt i de åkrar, dit den 
plågar komma. En karl gråfver fig då 
en grop i åkren, der han kan fitta för¬ 
dold, tils de komma nog nåra» at kun? 
na Ikjutas med löpkulor. 

Kalla Båckefåltet år i det nårmafte af 
lika bredd, fom Olyfants klofven, om? 
gifvit med höge berg å ymfe fidor, hvil- 
ke emot Nordvåft fluta tilfammans och 
låmna endaft en trång ingång til et li¬ 
tet på andra fidaii om den liggande flått 
fålt. Hår faller ftundom fnö, fom nå¬ 
gon tid blir liggande ofmålt. 

Ehuru kalt detta landet år, har det 
likvål fordom varit af Hottentotterne 
mycket mera bebodt, ån det nu år af 
Europeer, fom hårftådes uptagit någre 
få hemman. Öfver alt bo Hottentotter¬ 
ne flere tilhopa uti fine famhållen, ofta 
flere hundrade uti ftore byar; lefva af 
rötter, vilde djurs kött, och egne hjor¬ 
dar, til hvars bete hela landet låmnas 
öpet; famt åro med litet nöjde. Dere 
mot ikal hvarje Colonift åga enfam fin 
egen gård, en del af jorden Ikal använ¬ 
das til hvetåker och vingård, och bo- 
Ikapshjorden vara ftor och talrik; vilde 
djur förödas utan barmhertighet, efter¬ 
tänka och husbålning, få at fomltge ned? 
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Ikjutas för„ ro fkul, och fomlige utrotas, 
antingen för den Ikada de göra honom 
i defs hushålning, eller för deras hu¬ 
dar oeh fkin, 

Båckefålt Sr annars tåmeligen flått, 
utan bulkar och lkog; utom några låga 
jRonnofter bulkar, fom fållan fynas, hy- 
fer det endaft grås, och på någre ftål- 
left en fort högre fåf. Vid fjelfva ber¬ 
gen fer man fållan någre trån af Pro- 
tea grandiflora Q Waageboom) , fom ftå 
ftrödde och låge. 

Hela detta land har fåt fit namn af 
den få kallade Springbåcken (Capra py- 
gargus), fom i ftrödde fläckar håller fig 
hårftåctes, och visfe år ankommer hit 
ifrån de långre bort liggande lånder, 
flyttande, til et oräkneligt antal. 

Bergen, fom ligga åt ymfe fidor, åro 
aldeles nakne, fom en gammal mur, 
höja fig up utan at åga någon afflutan- 
de fot, eller någre nedan före liggande 
kullar, fom vanligt år vid andre berg. 
De fågos af luftens åverkan mycket 
cårde och låra efter hand nog förändra 
fit utfeende. Luften utvittrar en del 
af defs particlar, och desfe bortflåpas 
fedan af regn, utom ftörre ftycken, fom 

ftun- 
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ftundom utfalla och liolor, fom tilkom- 
lua af qvarftadnande regnvatn. 

Klipporne fom ågde månge fpet- 
far, beftodo ftundom af en gytring af 
qvartsftenar, qvartsgruS och fandften. 
Af fuktighet fpricka desfe, lofna och 
ån d tel igen utfalla, famt nedrulla uti fto- 
ra ftycken. Håraf fe bergen fönderrif- 
ne ut, och tolka fjelfve fin ur-ålder och 
fin förftöring. Hårdheten i bergens ften- 
art år ganlka olika, och för fam ma or- 
fak Ikul defs Uplösning. På månge ftål- 
len funnos kifelftenar, infpåckade uti 
ftora klimpar, ftundom til hela hundra- 
det och derutöfver. Stora kullar fun¬ 
nos hår ockfå, fom beftodo af fandften, 
hvilken underft var krithvit, fom kalk 
och lös, famt öfverft gul med någon 
blandning af gul och röd fårg. Uti dål- 
derne och vid båckarne fans den fina- 
fte fand, fom fåkert ofvan ifrån bergen 
och defs kullar, med regnvatn et dit blif- 
vit nedflåpad. BåckefåltS bergen emot 
öftra fidan hafva fine fioar fnedt liggan¬ 
de , lika fom bergen undergåt någon 
fjunkning. Afven de bredare fioar vo¬ 
ro fådane, få at de voro lågre emot 
aordvåft och högre emot fydöftra åndan. 
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Desfe ftore och höge bergsryggar» 
fom ligga i flere rader, Ikilde åt med 
bredare och fmalare k lyfter och landftyc- 
ken, åro fåledes Södra Afrieas Fjällan 

Springbåcken (Capra pygavgus') hål» 
ler lig ingalunda i bergen fom Rhebåc- 
ken, ej eller uti bulkaget, fom Stenbäc¬ 
ken och Dykarebåcken, hvaråft hundar 
lått Ikulle kunna fånga honom, emedan 
han der ej kan komma fårdeles fort; 
utan på llåta fålten, der han gör de 
underligafte och vackrafte Ijprång, til 
hela famnen eller mera uti luften. 

Ibland de få örter, fom bergen ågde, 
fans den befynnerliga Flugbulken (lio* 
ridula dentaia), h vars blad er åro öfver- 
tåkte med fina hår och en feg flemig 
våtlka, vid hvilken fmårre infedter altid 
faftna. Den infattes i hufen, för at der- 
med fånga flugor. 

Den 18, redo vi til Isak VisaöE; 
Fåren räknades hår morgon och q vål» 
då de ut-och inflåptes, famt märktes i 
öronen, antingen et eller bagge, för at 
igenkännas, då de komnio at blandas 
med andre. Detta räknandet var altid 
Matmors fylla, hvilken ockfå gifvit 
hvarje får flt egit namn. Et förtråffe- 
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ligt minne och dagelig erfarenhet hade 
få Ikårpt hånne» upmårkfamhet hårvid, 
at om något ibland flere hundrade får 
var borta, faknade hon det genalt. 

Den 19, férbi Niclas Jansens gård 
til Carl van der Merwel. 

Et Taffelberg, fom ligger enftaka 
midt uti landet, år åt Nordvåftra lldan 
platt åfvanpå, och brant på lldan; men 
åt fydoft år det kulligt afllutande och 
mycket hégt. 

Hvetet var hårftådes ånnu icke kom¬ 
mit i ax, hvilket vi dock på andra li¬ 
dan af bergen redan fet, och årterne 
fåddes nu förft. Hår både fås och Ikå¬ 
res et par månader fednare, ån närma¬ 
re Cap och i det på andra lidan lågre 
liggande landet. 

Ehuru Landtmannen, desfe bergens 
invånare, bör få högt, fåger han dock 
altid, ehuru ganlka orått, at han Ikal 
refa up til Cap, faftån landet dit åt Hu¬ 
tar af, och blifver mycket lågre. 

Stora hjulet på Africanfka plogen å- 
,ger åtta ekar, och år la gjordt famt 
förfedt med en jernlkifva, at dét ej kan 
tagas af. Det lilla- hjulet til vånfter har 



3 a Andra Ref an inat Caffers-kuflen 1773, 

endaft fyra ekar, och löper altid på grås¬ 
vallen , och håller fåledes plogen jåmn. 

Den 20, réfte vi til Vilhelm Pre- 

toris , fom ågde en vål belågen gård; 
men luftftreket år hår i Junii, Juli i och 
Augufti månader få ftrångt, at mycken 
fnö faller, ftundom flere dagar å rad,’ 
öch istappar fryfa under taket. Allé 
Kalfvar, Lam och Föl, fom på fad and 
dagar framkomma , då frofteri varar , dö 
bort utaf köld och hunger i fållorhe, i 
hvilke de hållas inneflutne, utan at kun¬ 
na utflåppas på bete. 

Sedan fefte vi förbi Jan Rasmus 

öch van Heeres gårdar, til Jacob Pi- 

nards gård, hvaråft litet fkog fans. 
Vården med fin huftru var nu icke he¬ 
ma , utan endaft et par flafvar och nå- 
greHottentöts ungar. Vi måfte altfå nöja 
öfs med, at öfver natten åga tak éfver 
hufvud, utan at för öfrigt njutas, antin¬ 
gen våt eller torr förplågnirig, oagtadt vi 
utan mät fortfidit hela dageri, och hade 
Innu flere mils våg til riåfta hemman. 

Öch fom ingen vålfågnad hår uppe- 
faölt öfs morgonen derpå, den 21, begåf- 
vo vi öfs i god tid ut på vågen tii 
Sjkalk van Heere , hvaråft vi blefvo 
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Vanligen emottagne, och undfägnade bå¬ 
de med frukoft och et tåmeligen godt 
glas vin af landets egen tilverkning. 

Hår börjades nu det Varma Båcke- 
fåltet, hvilket ikildes ifrån det Kalla med 
höge berg och backar, Tom Vöro . ftun- 
dom mycket brante och dem vi hade i 
dag farit utföref 

Varma Båckefåltet ligger fåledes 
mycket lägre, och år åfven i famma 
mon mycket mindre kalt. Då i det Kal¬ 
la Båckefålt vin endaft kan odlas på 
et par ftållen, och det ändå ej fårdeles 
mognar, få trifves vinftocken mycket 
båttre i det Varma, och ger et båttre 
vin. Det Varma Båckefåltet år fet litet 
land, hvarken mycket långt eller bredt, 
ntan mera rundt och inneflutit inom. 
bergen, likafom af en cirkel. Utgången 
ifrån det år endaft genom trånga öp- 
ningar vid Mofterts huk och Hex-rivier, 
Landet år flåt, öfver alt bevåxt med 
grås, utan bulkar, och har ganfka litet 
qvar af den förjagade Springbåckem. 

Emedan tvånne unge bönder här¬ 
ifrån i dag årnade refa nårmafte vågen 
til håft öfver de höge bergen, til det 
på andra iidaa liggande Ro de Sand* få 

a Del, G •'■'be- 
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beflöto vi, at åfven begagna ofs af det-' 
ta tilfålle, och göra dem följe. Men fom 
min Refekamerat, fedan vi upkommit 
et ftycke emot bergen , faknade fin 
kapp-fåck, och måfte vånda om, för at 
hårnta den, och våre under lång refa 
redan utridne håftar icke förmådde få 
fnålt löpa i bergen, blefvo vi af våre 
vågvilare efterlämnade, och förlorade 
omfider i bergens branter, aldeles gång- 
ftigen, få at vi nödfakades vånda om 
til gården igen famffia våg, fom vi nu 
förgåfves tilrygga lagt. Derifrån redo 
vi genom en ftor del af det Varma Båc- 
kefålt, och före afton ankommo til en 
vacker gård, rik på ftor bolkap, mjölk 
och fmör, fom tilhörde Pet. Funere. 

Härifrån hade vi ingen annan våg 
til Rode Sand, ån genom Moftertshuk, 
en dal fom var mycket låg och trång, 
emellan de å ymfe fidor ganlka höge 
bergen; men denna refan var åfventyr- 
lig denne tiden på året, då de ftore och 
brede bäckar, fom vi i dalen' hade at 
genom vada, nu Voro ganlka fulle. 

För at lyckeligen komma öfver det¬ 
ta farliga ftålle , betingade vi ofs en 
drån g , fom til håft Ikulle rida förut 

och 
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och fåfom kånd på orten , 11 fc vi fa för 
ols de grundade och minft farlige Hållen. 

Den 12 08. begufvo vi ofs på refan. 

Vid förda inträdet af Mödertshuk,- 
var vågen ganlka denig, bergaktig och 
brant, och vi hade fedan åtlkillige .dröm¬ 
drag och åars grenar, at vada öfver, fora 
Brugdrift, S tro om drift, Elfe-rivier och 
Diepdrift, utom andre fmårre grenar af 
backar, fom förenade utgöra fedan den 
doré Brede-rivier. Desle åar voro få 
mycket farligare, at öfverkomma, fom 
vatnet icke allenad dod hådanje under 
buken och långt up på lldorne, utan 
dore kullerdenar lågo pä botnén, nedrul¬ 
lade ifrån bergen , afc hådarne med mö¬ 
da kunde gå, och drömforfen var ofta 
få dark, at hådarne med fvårighet kun¬ 
de hålla råtta vågen. 

Bredevid dfommarne Vaxte åtlkilli¬ 
ge bulkar, i fynnerhet någre Gerania, 
fom gåfvo en angenäm, dark och för- 
frifkande lukt ifrån fig. 

Omfider framkommo vi lyckéligen 
til Rode Sand, hos de Wett , der va¬ 
re oxar redan fåt hvila och håmta nå¬ 
got hull, lamt nya krafter til den före- 
dående relän. 

C 2 Vin- 
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Vinterliuken, et berg, fom Hutar Ro- 
de Sand åt norra ändan, och flfijer det 
ifrån Olyfants klofs landet, låg ånnu 
flåcktals tåckt med hagel 

Gli kallades på Hottentottens fpråk 
en umbellat, hvars rot Hottentotterne 
famla, torka och pulverifera , famt med 
kalt vatn och boning, i et trog tilhopa 
blandade, låta gåfa öfver natten, för at 
deraf erhålla en fort mjod, fom de dric¬ 
ka för at blifva rufige. Et par glas hår- 
af ikal vara nog, för at gifva rus, hvar¬ 
på ingen hufvudvårk följer. Af rotens 
pulver tagas endaft et par goda hän¬ 
der fulla. 

Vinfcerhuks bergen vifiterade jag i år 
ånnu nogare, ån förled it år, ånda up til 
defs hogfta toppar. Flugbufken våxte 
hår ymnigt, och den rara Protea hana, 
hvars bloma liknar en törn-ros, fans 
eivdaft på detta ftålle. På ena fidan af 
berget var et vackert vatnfall, utföre 
en lodråt brant, hvarunder berget ågde 
en utholkad hola, fom var upfyld af åt- 
ikillige buikar. Min bog drog mig vå! 
dit, men en lång omvåg hade måft gö¬ 
ras, för at komma til detta ftålle. Por 
at undvika den mödan, vågade jag hår 
göra et Iprång nedåt, af åtminftone 10 
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eller ia famnars liögd, utan afc det min- 
fta fkada mig, emedan bulkaget hindra¬ 
de mig , at falla hårdt. Ibland andre 
fålfynte vaxter, fant jag ockla hår den 
rara Difa cserulea. Uti desfe bergen 
fans en vacker, röd, finbladig Skiffer, 
fom utgör breda f/irataf floar. Den 
fam ma finnes ock i ftore nedfalne ftyc- 
ken, hvarftals med annan ften, lika fora 
en Marmor. Underligt föreföll det mig, 
at hvarken hår, eller annorftådes i ber¬ 
gen , fans någon kalkfcen, eller något 
kalkberg; icke eller marmor, eller flin¬ 
ta , utom en ftrålgips, fom blifvit funnen 
i bergen vid Hex-rivier. 

En Bondhuftra fåg jag hårftådes af 
låtja och god-dagar få ftor til våxten, 
och tillika få fet, at jag' icke fet mer 
ån en enda defs like, på et annat ftålle 
hår i landet, men icke någon, utom det 
Dimma. På vågen i Cap hade hon lå¬ 
tit våga fig, och då gåt up til 334 Skålpd. 
eller 16 Lispd. och 14 marker. 

At Ro de Sand endaft år en dal mel¬ 
lan höga bergs-ryggar, fåg jag tydeli- 
gen deraf, at i gropar, der det ftröm- 
mande vatnet hade bortfört jorden och 
utgrafvit rännilar af en eller tvänne 
famnars djuplek, grunden lyntes beftå 

C 3 af 
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af nakna bergsklippan med fine vårf, 
hvilke der ftodo på kant, nåftan lod-» 
råtte, och endaft något litet lutande åt 
fydoft. Desfe vårfven voro af vatnet 
mycket upblotte, lofe och bleke, lik¬ 
nande en hårdnad lera; desfe hade uti 
mellanrummen fand, fom vatnet med¬ 
fört och der aflaftat. 

Landtgårdarne ligga hårftådes ej får- 
deles långt ifrån hvarandra, och Colo- 
nifterne åro almånt förmögne. Både Vin¬ 
gårdar åg^es hår i flor myckenhet, och 
Hvetet fåddes til anfenlig mångd, famt 
Frugt-trågårdar voro öfver alt an lagd e. 
Landet frambragte fåledes de måft lö¬ 
nande afkaftningar, fufom Vin, Hvete, 
Apelilner och Citroner. Kölden kunde 
likväl hårftådes vintertiden ftundom va¬ 
ra ftrång nog, ia få, at den förflutne 
vintren, fom hår å orten fades hafva va¬ 
rit ovanligen kall, den unge vinftocken 
nog lidit, och på någre ftållen frufit 
aldeles bort, 

Bolkap och Far höllos hår ej flere, 
ån fom til hufets föda kunde behöfvas, 
oeh vagns-oxar handlades ftundom ifrån 
andre ftållen. 

En liten Dufva, förmodeligen den 
min- 
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minfta af alla, kallad Maquas Duyv, (Co- 
lumba capenfts), hölt fig mycket uti Trågår- 
darne, och fökte der fin föda af frön. 

Ixia bulbifera, en lokväxt, med röd 
bloma, växte hår i ftorfta ymnighet. På 
närmare håll fågs den vål ftå gleft nog, 
men på längre afftånd fåg fältet ut, fom 
det varit tåkt med et ftycke Skarlakan. 

Likafå fans endaft hårftådes, vid 
båckarne, den gröna varieteten af Ixia 
maculata, en annan hög lök-våxt, fom 
år både vacker och befynnerlig, med fit 
långa ax utaf gröna blomor, de der åro 
få fålfynta uti. hela verlden. 

Den 28 , fortfattes vår refa öfver 
Brede-rivier, hvars grenar få fl in grad e 
fig fram, at vi flere gånger måfte öf- 
vervada dem, innan vi hunno til Jan 
Slabberts gård, der vi togo natt- 
herberge. 

Den 29, til Philip Plaisir vid Saf¬ 
frans klof, et ftåfle, der en gångftig fin¬ 
nes öfver bergen, fom man kan fär¬ 
das til håft. 

Vidare til Jan de Toi. Landet hade 
nu börjat blifva både bredare och flåtare. 
Tois klof kallas åter en gångftig hårftå- 

C 4 des 
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des éfver bergen, fom man ockfå kan 
fårdas til håft, då man kommer fram 
vid Drakenftein midt emot Pari. 

Brede-rhuer lämnades nu af ofs til 
boger, och det flåta landet, fom hår 
ligger omkring floden, famt deraf öf» 
verfvåmmas, kallades Goudena, 

Långre fram låg Brand-valley, midt 
emot hvilket, på andra fidan af berget, 
ligger Stellenbofch. 

Den 30, redo v*i förbi dePlois gård, 
ofver Bex-rivier til Keijsers hemman. 

Fåltet var hår Carro, och Fåren få» 
gos åta de faftfulle Myfembryanthema 
(vygebofches), hvarefter fårdyngan fades 
vara odngelig til gödfel. Landet hegynte 
ockfå blifva ju långre, defto mera kulligt. 

Den 31, ankommo vi til älowen 
Smidts gård, fom ligger gent emot 
Hottentots Holland, Landet ågde hår 
mån ge kullar och bergs-ryggar, fom 
lågo tvärt före. • 

November den 2, til Fru Bruels 

gård , redo vi ofver en af de tvårtföre 
liggande Bergs-ryggar vid ena fidan, 
hvarefter vi kommo likafom uti en an- 
pan Bergsdal. 

Ber» 
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Bergen til vånfter kröktes nu något 
och ftröko mera OSO ut. 

Vidare til Philip Bota , hvars gård 
Jag gent emot Tigerhuk, fom låg bak¬ 
om de berg, hvilke utfkjuta ifrån Hot- 
tentots-Hollands berg. 

Bergsraden, fom continuerat ifrån 
Witfenberg , tyktes hår kröka lig åt 
öfter, och likafom aldeles tryta; men 
vid nogare efterfeende befans den ftråc- 
ka fig ånnu långre ut, och fortfåttas af 
bergsryggar, fom endaft lågo något lån¬ 
gre inåt, fammanhångande med fam- 
ma bergsrad. 

Vi öfverforo fedan Clas Vogts 
rivier , hvilken deraf fåt lit namn, afe 
en Colonift, vid namn Clas Vogt hår- 
ftådes blifvit til döds trampad af en Ele- 
phant och det få, at knapt tekn efter 
benen fyntes i ftoftet. 

Samma dag fotfatte vi refan til Gert 
Ne^s gård, vid Kocicmans klof och 
rivier. 

Mattegods (Matjesgoed) kallades hår- 
ftådes en fort fåf, fom vaxte uti ån, 
hvaraf mattor flätades, fom nytjades af 
JLandtmannen til tålt öfver vagnar, och 

C 5 Sfr 
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åfven at ligga på. Desfe mattor voro 
mjuke och böjelige, och fåfven, af hvil*1 
ken de förfärdigades var en gråsfort, 
fom jag kallade Cyperns textilis, af hela 
två alnaré högd, och dérutö-fVer, tjock 
nåftan fom en tobakspipa, och inuti pipig. 

Den 3, refte vi til DroSkis gård. I 
detta Landsftrek, åfven fom i hela det 
långre in liggande landet, fades regn 
falla med fy doftan vind, hvilket fker al- 
deles tvårtom vid Cap. 

Landtbönderne Ikötte hår almånt ilne 
gårdar med lifegne Slafvar, och desfe 
Slafvar agades icke alienaft af Husbon¬ 
den fjelf, til husbehof, utan vid fvåra- 
re förbrytelfer af Landroftens police 
betjänter. 

Når Landtmannen någon gång nöd¬ 
gas antingen för någre fvårare brott, 
eller för ene obotelig låtja och vårdslös¬ 
het , hos Öfverheten anklaga någon af 
fine Slafvar, hånder ftundom den be- 
fynnerliga omftåndigheten, at om Slaf- 
ven faller i tycket, få nödgas ägaren 
fålja honom, antingen han det vil el¬ 
ler icke. 

Nov. den 4, anlände vi til den namn¬ 
kunnige Jacobus Bota, en man, fom 

nu 
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nu var 81 år gammal, och efter ra So¬ 
ner ågde utaf fin egen afkomma 190 lef- 
vande fjälar. Det år likväl icke denna, 
ehuru i fit flag annars fynnerliga om- 
ftåndighet, fom gjort hans namn få 
mycket kåndt oeh kunnigt i et nybyg¬ 
ge, der man gifter fig tidigt, och der 
folkökningen år mycket ftark; utan en 
olvckelig Mndelfe, fom ti mat under en 
af defs jagtfårder: då han var 40 år 
gammal, fköt han i et fkogs-fnar et Le¬ 
jon, fom ftraxt nedföll, utan at han 
kunnat blifva varfe, at de voro tvånne 
i fålfkap. Det andra Lejonet rufade ge- 
naft på honom, innan han kunde med¬ 
hinna, at å nyo ladda fin bösfa , och 
icke allenafi; fårade honom med defs fto- 
ra och Ikarpa klor, til defs han föll i 
dåning, utan i fynnerhet med tånderne 
få fargade vånftra armen och fidan, at 
han blef likfom död liggande på marken. 
Lejonet, fom oftaft år för mycket ädel¬ 
modigt, at på en död månnilka fulfölja 
lin håmd, då hungern ej drifver det, at 
dermed ftilla magens behof, lämnade 
honom i detta tilftånd, få at hans tjån- 
ftefolk omfider kunde föra honom hem. 
Defs huftru, en ralk och tiltagfen qvin- 
na, hämtade ftraxt åtlkillige vålluktan- 
de krydder, Desfe kokade hon i vatn, 
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och med decoélen deraf tvättade fedan 
dageligen, och förban t defs far, få afe 
han åndteligen återvan fin hålfa. Uti 
armen blef han likvåi få fkadad, at han. 
aldrig mer kunde lågga något gevår til 
axelen eller fkjuta något vildt. Denne 
mannen hade varit en af de ftarkafte 
Jågare uti hela colonien, och igenom 
Elephanters fkjutning, famt tåndernes 
förfåtjande vunnit anfenlig förmögenhet. 
Han berättade mig, at i defs ungdom 
var Colonien Innu föga utvidgad inåt 
landet, och at Hottentotterne deruti 
Voro få talrike, at de Chriftne nybyg¬ 
gare ej utan fara kunde färdas få långt 
inåt, fom til Swellendam. Den tiden 
voro -ockfå Elephanterne, åfven nog 
nära intil Cap, få ymnige, at under up- 
och återrefan under vågen flere af dem 
kunde fållas. Sålunda hade denne man¬ 
nen ofca på en dag fkutit 4 eller 5, och 
ftundom 12 til 13. Tvånne gånger hade 
han, då han utfarit på Elephants jagfe, 
i fin lefnad, nedfålt med bösfan 22 Ele- 
phanter, på en enda dag. Elephanten 
fkjutes altid af gode Skyttar uti et en¬ 
da fkott, men fkulie kulan träffa någon 
af framfötterne, få at benet af fkjutes, 
då måfte två fkott losfas. Skytten la¬ 
gar altid få, at kulan kommer at gå 

ge- 
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genom lungan, fom altid år det fåkra- 
fte Ikottet. Kulan år blandad med en 
tredjedel ten och våger et fjerdedels 
ikålpund» efter hvilkens ftorlek boslan 
år afpasfad och an fen ligen tung. Hvar- 
jé Elephants hane kan åga hvarje elfen¬ 
bens tand ifrån 30 ånda til 130 ikålpund. 
Desfe uphandlas af Hollåndlka Compag» 
niet, emot en Gyllen for hvarje Ikålpund. 

Landet började hår bltfva mycket 
kulligt och gråsrikt, famt ågde tilråcke- 
lige vatn - båckar med något Ikog i 
bergsklyfterne. 

De bergen, fom ufcftråkte fig ifrån 
Hottentots Holland, började längre inåt 
blifva alt mer och mer låge, åndteligen 
af brutne f yggar, och omiidér fågos de 
aldeles uphora och åndas. 

* 

Den 5, fortredo vi til Jurgen Bo- 
ta , en fon af den förutnämnde ålder- 
ftegne mannen', vidare förbi Blanken- 

bergs gård til Rock vid Keureboms- 
rivier. . 

Hår fågo vi en Apa ifrån Hautni- 
quas lkogar, något liknande Simia fabasa, 
Fötterne voro alle fvarte och ftjerten 
brun emot åndan. Teföculi casrulei iik- 
fom Kopparvitriol. 
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Härifrån begåfvo vi ofs til Swellen¬ 
dam, och fedan til Compagniets Poft 
vid Buffeljagts-rivier, hvaräft vi togo 
ofs någre dagars hvila. 

Swellendams colonie , fom lyder 
under fin egen Landroft , hade blif- 
Vit anlagd for vid pafis 30 år fedan. 
Den fick då fit namn efter Swellin- 
grebel , fom den tiden var vice Gou- 
verneur eller Secundus (Tweede') i Cap. 
Den förfte Landroft var hårftådes Re- 

nius, den andre Orack, fom ånnu lef- 
de , men hade aflked, och den tredje 
var den nu varande, vid namn Mentz. 

Compagniets Poft hade i början blif- 
vit anlagd, til belkyd för de nybygga¬ 
re, fom hårikring, och längre inåt lan¬ 
det fatte fig ned för at go^a upodlingar, 
och drifva bolkaps afvel, Den bl ef d er- 
före aldraförft anlagd få fom en Ikans 
förfed med 7 man, och en Corporal; 
men fedan landet blifvit tätare bebodt af 
Europeer och Hottentotterne dragit fig 
undan, blef hela detta forfvarsverk öfi- 
verflödigt och onödigt. 1 defs ftålle har 
hårftådes gården blifvit inråttad til nå¬ 
gon boikapsikötfel, och Soldaterne an¬ 
vändas til at uti den få kallade QGroot 
Faders bojcb') Farfars Ikog, til Compag¬ 

niets 
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biets förnödenhet hugga åtlkillige forter 
flögdverke, hvaraf et vagns-lafs hvar 
tredje månad upköres til Cap, utom det, 
fom folket, til fit båttre underhåll, få 
upföra och förfålja. 

Til gårdens tjånft nytjas de Hotten- 
totter, fom ånnu åro qvar, af fordom 
talrike ilågter. Jag utforfkade i år noga- 
re desfas lefnadsfåt, feder och fedvanor. 

Då Nytånning förfta afton vifar fig, 
får man fe Hottentotterne fpringa, ta¬ 
ga af fig hatten och niga. Afven få år 
den ceremonien ånnu icke aldeles bort¬ 
lagd , at vid en vifs ålder göra ynglin¬ 
gar til man, då de derefter afföndrade 
ifrån qvinfolken, hålla fig bland mankö¬ 
net. Sedan ynglingen, efter brukelig 
fed, blifvit öfverlp rutad med naturligt 
vatn, Ilagtas något kreatur och tarm- 
nåtet af det famma bindes ynglingen 
omkring halfen. Månnerne dricka aldrig 
den mjölk, fom af qvinfolken blifvit 
mjölkad. Huftrurna åga hår ofta en 
rigtig man, och en vicarius; lika få ta¬ 
ga månnerne ftundom tvånne huftrur. 
Giftermålet fulberdas ofta dermed, at 
föråldrarne förft tilfpörjas, och at Bru¬ 
den och Brudgummen fedan fofva til¬ 
lammans tils långt inpå andra morgo¬ 

nen# 
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hen. De afledne begrafvas uti grafvar^ 
öfver hvilke ftalias upfatte et Skölpad- 
fkal, fyldt med något vålluktande pul¬ 
ver, och trenné qviftar af någon bulke, 
hvarefter Procesfen håller fig luftig. Af 
vildt, fom jagas och fålles, må ingen 
åta, innan han blifvit gjord til man, och 
af fainma djurs hjerta och bjertfåck må 
icke eller man och huftru åta tillika. 

Hottentotterne åto nu mera Ht kött, 
antingen ftekt eller ordenteligen kokadt 
i gryta; men icke långt tilbaka, innan 
de af Europeerne hunnit törvårfva ftg 
et fådant kåril, nytjade de det hos de¬ 
ras flågte vanligen brukeliga koknings- 
redlkap, nemligen en låderfåck fyld med 
vatn, i hvilken köttet inlågges, och fe¬ 
dan upglödgade ftenar, fom med fin het¬ 
ta bringa vatnet tii kokning. 

Pil och båge fåg jag desfe Hotten- 
fcotter bruka. Detta oanfenlige, meri 
farlige gevår nytja de icke allenaft til 
férfvar emot fine fiender, utan öckfå, 
at dermed fålla vilde djur, oagtadt de 
nu mera fållan, i något af desfe hånfe- 
enden behöfva nytja det. Bågen år en 
tums tjock och rund kapp, af något mer, 
ån en alns långd, hvilken fpånnes med 
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en ftrång eller fena. Pilen göres af nå¬ 
got rör, tjockt fora en gåspenna, knapt 
en half aln långt, vid hvilkets ena ån- 
da med en fin fena faltiindas en lancet- 
lik jernfpits, fora beftrykes med orm¬ 
gift. Flere fådane .pilar förvaras i et 
koger, af en arms tjocklek, och nåftan 
en alns långd, med et låck åfvanpå, lom 
fåftes med gångjern af låder. 

Rabekin var et fpel-Inftrutnent eller 
en art af Citra, gjord af en Calabafs, 
och et fm alt bråde, med 3 eller 4 ftrån- 
gar, de der med Ikrufvar kunde utlpån- 
nas, på hvilket Hottentotterne fpelte 
med fingrarne. 

Kora var et blås - Inftrument, fora 
dock icke få ofta brukades. 

Et berg, kalladt Potteberg, fyntes 
midt före gården ned emot hafsftran- 
den, hvilket fades vara hela fex milen 
härifrån belågit. 

En underlig Gräshoppa, rödagtig til 
färgen med halfva vingar, fågs i myc¬ 
kenhet föka fin föda på bulkarne. Når 
den fångades, utpråsfade hon under en 
Ikifva, fom fans under bröftet, en fle- 
mig och blådrig våtlka, likafom fåp-löd- 
der, hvilken täckte både djuret och fin- 
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grarné. Detta förnyades, få ofta våt- 
flcän med en linnelapp aftorkades. För 
denna djurets egénfkap, at fradga fig, 
kallade jag den fanima Gryilus fpumans. 
Larver eller hälfvåxte kråk af Gräs¬ 
hoppan , Pneumora, fågos ofta i ftorfta 
myckenhet hår och annorftådes på bu- 
fkarne; men om dagen kunde hvarken 
jag eller mit fållkap finna en enda af 
detta djur fulkomligt med vingar, hvar- 
ofver jag mig mycket förundrade. 

Rhebåcfear, Ritbåckar ( Ca pr a ) och 
Bontebåckar ( Capra fcripta) höllo fig 
mycket uti desfe kuliige och gråsrike 
fålt. Bågge könen åro förfedde med 
horn och Bontebåcks kalfven år i bör¬ 
jan rödbrun, men blir med tiden hvit- 
flåckig. Ehuru det år fvårfc nog , for 
landets kal-het och djurets fkyghet, at 
kunna komma Bontebåcken inom Ikott- 
håll, blef likvål en med kula af ofs fku- 
ten. Det år altid farligt, at nalkas en 
fådan Båck, ty om den icke år aldeles 
dödlkuten, brukar han fine horn, och 
kan göra Jågaren , fom kommer honom 
för nåra, olyckelig. 

En artig omftåndighet hade jag åf- 
ven hår tilfålle at anmärka. Det hän¬ 

der 
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der Ituhdom, då man lkutit någon And 
uti åarne, at den antingen ftraxt för- 
fvinner, eller at man återfinner den 
med upåtne fötter. Detta hårrörer af 
Vatnlkölpaddor, fom i fådané vatn vi¬ 
llas, och icke allenaft angripa ftörré 
Ander ftundom, utan i fynnerhet deras 
ungar, dem de fatta och bita uti fötterne. 

Den io, forbi Peter Botas gård „ 
Rietkuyl kallad , foro vi öfver Kerré- 
melks och Slange-rivierer, til Foaés 
ånka, vid Duyvenhoeks-rivier, 

Uti hela den landflråcka, fom vi hit- 
tils genomfarit, alt ifrån Hex-rivier, 
hade jag obferverat, at alle åar, utmed 
line ftrånder Voro forfedde med ganlka 
taggige trån af Mimofa nilotica» 

Bergen > fom Utftråckt 11g ifrån et 
vid Swellendam utlkjutande hörn, gin*» 
go nu råt i öfter och vålten 

Den 11 November, begåfvo Vi öfs ti¬ 
digt ifrån vår hederliga värdinna, ned 
til Duyvenhoeks-rivier, fom låg et ftyc- 
ke ifrån gården. Af det regn, fom för 
kort tid fedan fallit, var denna Å än¬ 
nu ganlka hög, och fades ofs vara åf- 
ven farlig, at öfverfara. Åarne hår i 
landet aga dock gemenligen någre gruii- 
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dare ftållen, fom åfven under deras hö¬ 
gre upfvållande kunna med vagn och 
oxar öfverfårdas. At utvifa ofs en la¬ 
dan få kallad Drift, hade vår vårdinna 
haft den godheten, at medfånda en flaf; 
men fom denne icke förftod eller kun¬ 
de tala Hollåndlkan, måfte han med tek- 
nande meddela ofs fine underråttelfer, 
fom antingen af okunnighet eller ondlka 
voro aldeles förvände, i det han for 
ofs utmärkte en cirkelbåge til höger, 
fom öfver åa hade bord t tagas til vån- 
fter. Jag, fom af hela mit Refefålfkap 
var den djerfvafte, och måfte under 
hela denna refan altid fara förut och gå 
i fpitfen, red altfå nu utan betänkande 
in uti ån, til defs jag med häften, i 
et ögnablick nedfönk i vatnet ända til 
öronen, uti en ftor och djup Sjöko-håla. 
Denna hade fåkert hlifvit min graf, der- 
åft icke, lyckligt vis , häften kunnat 
fimma och jag , fom i fjelfva farorne 
altid haft den lyckan, at ej förlkråckas, 
nu med ftilla linnen och ledige tankar, 
förfigtigt ftyrt häften, fom vålfde häf¬ 
tigt åt ymfe lid or i vatnet, och tillika 
hållit mig fjelf, fom af vatnet beftån- 
digt uplyftades, faft uti fadelen. Når 
jag hunnit vål öfver fjelfva hålan, lyc¬ 
kades det mig åfven at vål komma ut- 

ur 
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ur den famma, ehuru fådane hålors kan¬ 
ter åro ganika brante, få at de fållan 
låmna något fotfåfte. Sådane hålor, 
dem Hippopotamus trampar til line lå- 
gerftållen, finnas uti ganlka månge åar, 
oagtadt fjelfva djuret nu mera icke fin¬ 
nes, utan blifvit dels bortfkutit, dels til 
aflågfnare friftållen förjagadt. Mine häp¬ 
ne och forlkråkte Refekamerater ftodo 
ånnu qvar på andra ftranden, och vå¬ 
gade knapt anförtro lig åt et Element, 
lom förekom dem få vådeligt. Emed- 
lertid, fedan jag ftigit af håften, och lå¬ 
tit vatnet något afrinna, befalte jag mi- 
ne Hottentotter , efter båttre gifven an¬ 
visning, öfVerköra rivieret, hvarefter 
fedan de andre medföljde. 

Jag hade icke allenaft mycken orfak, 
at tacka min Gud, fom hulpit mig utur 
en få ögonlkenlig lifsfara, fom denna; 
utan jag hade hårtil få mycket ftörre 
anledning, fom denne dagen var juft 
min 30 födelfedag, på hvilken Guds mil¬ 
da Förfyn behagat rådda mig ifrån en 
annars oundvikelig undergång. 

Sedan våre åkdon voro öfverbragte, 
gaf jag mig icke tid , til at ömfa torra 
klåder , fom icke utan möda och om¬ 
packning kunde uptagas; utan vi fort- 
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fette refan hela dagen oafbrutit, förbi 
Christoff. Lombarts gård, til en gård, 
-tiihörig Daniel Plaisir , dit vi före 
aftonen ankommo, och der _vi blefvo 
vånligen emottagne. 

Mit förfta goromål blef hår, at om-» 
laga min plånbok, mit fick-ur och andre 
feker, fom af vatnets flod kunde taga 
någon jkada. 

En art af Corvus, fom kallades 
Spreuw, fans både hår och på flere an¬ 
dre ftållen, i tåmelig myckenhet. Den 
var mindre, ån en Kaja, fvart med hvit 
uropygiufn, Denne fogel hölt fig altid 
i fålfkap med den ftörre Bolkapen och 
Fåren, i fynnerhet mornar och q vållar, 
innan Bolkapen utflåptes på bete, och 
fedan den der ifrån återkommit. Defs 
fylla var, at af dem bortplåcka Flått 
(Acnros'), fom ifrån bufkarne nedfalla på 
kreaturen, bita fig ganlka faft uti huden 
och fororfaka dem mycken plåga. Fog¬ 
len år mycket vild och Ikygg, få at, då 
en månnilka mårkes ankomma, han ge- 
naft bortflyger, och med mycket Ikri- 
ande varnar de andre, fom då ftraxt 
rådda fig med flygfcen. Foglen fades 
göra fit bo vid åar, utgrafvit uti fjelfva 
åkanten. 

Flått 
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Flått (Acari), fom plågade, bofkapen, 
voro icke mindre plåglamme för vlre 
häftar, Ofta, då jag red igenom Bulka- 
get, för at föka.ecb hämta blomor ock 
irön på fådane Milen, blef min håft, i 
fynnerhet på hufvudet, få öfverhölgd 
af desfe blodfugande kräken, at hvar- 
ken öron eller annat kunde fynas, få 
at jag nödgades ftundom orden tel igen 
låta mine Hottentotter lölka häften ifrån 
la befvårlige och plågande gåfter , innan 
de hunno bita Ijg för mycket in i huden. 

Den ia,til Clas Bruyns, och fedan 

Den 13, til Pet. de Wetts Landgård. 

Hela denna trakten ägde ymnighet 
af Aloe bulkarne, hvilke på fomlige ftål- 
len aldeles öfvertåkte backar och bergs- 
jfldor, der de på längre afftånd liknade 
en hel armée. Bulkarne åro af eh mans 
högd, med ftammarne nedtil nakne, och 
■en krona i toppen af brede, tjocke och 
kött-fulle blader. 

Öfver alt fåg jag Siäfvarne nu fys- 
felfatte, at af nämnde bufke aftappa och 
bereda Äloe-kådan, hvars nytta i Lika¬ 
rekon ften år åfven få förtråflelig, fom 
-den af ålder varit känd, och blifvit bru¬ 
kad. De Wett, fom vai ågare trl går'- 
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den, hade varit den förfte, fom börjat 
at tilreda denna kådan hår i landet, 
hvårföre han oek fades äga en utefl li¬ 
tande rättighet, at til Compagniet, emot 
et vill betingadt pris, låmna och förfål- 
ja den famma. Flere bönder hafva fe¬ 
dan lärt konften, at tilreda den, och 
fålja den nu ftundom iCap, til främlin¬ 
gar för mer ån hälften bättre köp. Til- 
redningsfåttet lag jag vara ganlka en¬ 
kelt och enfaldigt. Det beftod, efter 
böndernes brukeliga talefått uti faftens 
aftapning och kokning. Tapningen kun¬ 
de företagas alle tider på året, men uti 
eller ftraxt efter regntiden gåfvo bla- 
derne ymnigare, ehuru tunnare faft. 
De dagar, då ftiila och klart våder in¬ 
föll, nytjades i fynnerhet, för at aftap- 
pa faften, emedan blåsvåder för mycket 
ihopfnörper bladet, få at mindre fäft fås 
och at den famma för fnart ftelnar. Til 
detta arbete nytjades merendel» antin¬ 
gen Slafvar eller Hottentotter. Et blad, 
fom förft aflkars, lades ned på blotta 
marken, och nytjades til ränna, hvar- 
öfver fedan andre aflkurne blader, å 
ymfe fidor, med ftorändan inåt lades , 
fam t federmera öfver desfe ännu andre 
blader, ända til hela dufinet, och derut- 
öfver, få at faften af dem kunde afdry- 
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pa i det förft lagde bladets kupighet. 
Bladerne, fom ej ält för nåra intil ftam- 
men aflkuros, blefvo icke Ikurne i fle- 
re ftycken, emedan de, efter böndernes 
f ågen, derföre icke Ikulle gifva mera faft. 
På nyfs nämnde fått lågges efterhand 
flere högar af blader, få fort fom Slaf- 
ven eller Hottentotten hinner aflkåra 
och lägga. Når faften uphört at utrin¬ 
na, afcagas bladen, och faften hålles uti 
Calabasfer, fom hårftådes få vål , fom 
på månge andre ftållen, år den fattigas 
Bouteiller. Den måfta Aloefaft, fonj. af 
en arbetare på en hel dag fåledes kan 
famlas, år en ftor Calabafs eller litet 
åm bar, dermed fyld. Saften kokas fe¬ 
dan hema uti dertil upköpte Engellke 
jerngrytor, få långe, tils den blifvit få 
tjock, at den ej förmår afrinna af en 
tråfticka, fom ftickes deruti. Al oren- 
lighet, fom flyter ofvan på, afikumas 
under kokningen. Saften falunda inko¬ 
kad til mer ån hålften, utgjutes uti trå- 
Jådor, hvari den fedan får ftelna. Af 
tre delar faft fås vanligen en del ftelnad 
kåda och hvarje låda kan rymma ifrån 
tre-til fem-hundrade fkålpund, hvaraf 
hvarje Ikålpund til främmande Nationer 
i Staden af bonden förfåljes til 3 eller 
4, ja ftundom 2 Hollåndlke ftyfver. 

D $ Den 
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Den 15, fortfattes refan til Daniel 
Pinard , ofver Gouds-rivier. Denne 
ilod år en af de ftörre och anfenligare 
hår i landet. Dels kanter voro på, vå~ 
ftra fidan mycket branta. Bondgården 
var belägen på andra fidan , på en tå» 
irseligen hög backe. Denne floden ftråc- 
ker fig långt inåt landet, och får fåle» 
des fit vatn ifrån berg, fom ligga flere 
dagsrefor härifrån , och fom grånfa intil 
fådana torra landftråckor, fom visfa ti» 
der på året få häftige regnlkurar med 
ålka. Af en fådan tilfållighet kan den¬ 
ne floden ganlka häftigt fyllas med vatn, 
och fvålla högt up, faftån hår på orten år 
det vackrafte uphålsvåder. Och af denna 
orfaken år denne floden ganfka farlig, få 
at Refan de icke böra lågra fig nåra defs 
ftrånder, eller vid defs lågare ftållen, 
Vatnet gick nu ånda up til fadelen. 

Vidare begåfvo vi ofs i dag til Di» 
©ELOFS gård. 

Den 16, redo vi förbi flere egendo¬ 
mar, fåfom Dirk Marcus, Bernards 
Sons, och den yngre Plants gårdar, 
famt ikyndade ofs til Musfelbay, til den 
åidre Bernards vålbelågna landgård. 

Hamnen hårftådes år ftor och an fen» 
Hg, 

v 
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Jjg:, men inge Skepp féka den farnma.. 
utom i nådfall eller af olyckor drifiie 
hit til kuften. 

' :: " • .. , ,:W -? 

Et Danlkt Skepp, Kron-Prinfesfan, 
fördt af Capiten Swe.nfin.ger hade hår 
ftrandat och förölyckats, hvarefter än¬ 
nu minnesmärken funnos. 

Den 18, fedan jag under' en dags 
hvila hårftådes öfver alt befökt hafsfhran- 
den, och defs fandige kullar, form for¬ 
dom lårer varit talrikt bebodde af Da- 
maqvas Hottentotter, tågade vi forbi 
Clas Meijers och Jacobus Tunisson 
Botas hemmans platfer, och återkommö 
til Dirk. Marcus vid Hagelkral, en gam¬ 
mal man, och våldig Elephants Jägare. 

Remar af djurs hudar nytjas öfver 
alt af bönderne, i ftållet för rep, bå¬ 
de til dragtog emellan dragoxar för 
vagnar, och til annat bruk. Sådane 
remar fågo vi hår göras fmidige och 
brukbare med fmörjning utaf fett , och 
ftark gnidning emot trå. 

Den 19, färdades vi up emot ber¬ 
gen, och in uti Harteqvas klof, til en 
lägerplats, kallad Groote Parde-kraal, 
derålt under bar himmel, vi för förfta 

gån- 
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gången, under denna refan, togo vårt 
natfcherberge. 

Den 20, beföktes flitigt hela formid¬ 
dagen de ofs på alle fidor omgifvande 
bergshögder, och eftermiddagen fortfat- 
tes refan öfver Harteqvas klofven til 
Saffranekraal, deråft vi utkommo i et 
flatare och jåmnare land, kalladt Canna 
land , af fomlige Canaans land, lamt pas- 
ferade öfver Cannas högd Qboogte'). 

Hår befannades, at flere Strutsho¬ 
nor vårpa i et bo, och at, om en mån- 
nifka med hånderne vidrörer och hand- 
terar äggen. Ikola foglarne, fom märka 
fådant af lukten, fedan ej mera vårpa 
på fam ma ftälle, utan om äggen lämnas 
qvar, trampa dem i ftycken, 

Den 21, foro vi förbi Åker Heins tård, och lägrade ofs emot aftonen vid 
lipp-rivier. Landet var emellan ber¬ 

gen flere gånger bredare ån Rode Sand, 
ganlka tort, fom Carro, och mycket hö¬ 
gre, ån det på andra fidan om bergen 
liggande Hauteniqvas-landet. 

Kankou kallades landftycket, fom til 
vånfter låg vid andra fidan af bergen. 

Den 22, öfver Brack-rivier och Mat- 
jes 
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jes drift, genom Matjes kloof, hvaråft 
Lange kloof tager fin början, redo vi 
förbi Helbecks gård til van Stade. 

Hårftådes obferverades på flåtten hö¬ 
ge och långe enftaka berg, hvilke åg- 
de famma utftråckning, Ibm den flora 
bergsraden. 

Uti detta fåltet mårktes ockfå me¬ 
ra , ån vanligt, af bulkar och trån, men 
icke någon fkog, och tyktes detta fålt 
fvara någorlunda emot det få kallade 
Båckefåltet. Orfaken, hvarföre hår på 
det flatare fåltet, och på högderne icke 
finnes någon fkog, år utan tvifvel en lång¬ 
varig torka, och brift på regn; derföre 
ockfå fkog måft fågs hålla fig i bergs- 
refvor eller högders dålder, eller ock¬ 
få någon gång högre up emot bergen. 
De förre ågde meråndels vatn af ned¬ 
rinnande båckar, och de fednare fukta¬ 
des af förbiftrykande lkyar. 

Den 23, förbi Buys hemman til Gert 
van Ro 1 jen vid Diep-rivier. 

Bergen, fom formerade hårftådes 
Lange kloof, voro til höger den långa 
bergs-raden, och til vånfter en famman- 
hångande bergs-rygg, fom började vid 
Matjes kloof, och var nog lågre, ån 
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den innanföre bredevid liggande långa 
bergsraden til vånfter, hvaraf topparne 
mycket vål kunde fes. 

Det land, fom låg på andra 11 dan 
om de nyfs nämnde lågre bergs-ryggar, 
och den högre berg-åfen, kallades Ca- 
menasfie, hvilket landsftrek åfven af 
de idoge Nybyggare redan fåfc line in¬ 
vånare. Landet, fom låg bakom den 
högre berg-åfen , vidare til vånfter, åf 
et magert, flåt och tort Carro-fålt, fom 
grånfar til den öftra Olyfants-rivier. 

Bergen i almånhet ftröko ONO ut. 

Den 24, til Tunis Botas hemman, 

Hår delte fig bergs-ryggen, öfver 
hvilken vi til vånfter inredo i en dal, der 
Idel bergsryggar lågo tvårfc före, och 
fom icke var mer; ån et par bosfefkott 
bred. Den dalen, fom af ofs lämnades 
til höger, gick til Hauteniqvas bergen, 
öfver hvilke man til håft kunde fram¬ 
komma til Hauteniqvas Ikogar. 

Vidare fortredo vi til Hannes O- 

1.0FS0NS gård, hvaråft en vagnsvåg fans, 
fom gick til Camenafie-land, och Olyfants , 
varma Bad, fom nåftan rått öfver här¬ 

ifrån 
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ifrån var belågit vid lidan af den der 
framftrykande bergsraden. 

Den 25, fortredo vi långre in uti Lan¬ 
ge kloof, til Mat. Sondag. 

Landet öfver alt uti Lange kloof be-* 
fans vara nakot och utan bufkar, men 
gråsrikt. 

Kölden år om vintren nog Uran g i 
denne bergsdal, och fnö faller under- 
ftundom, fom kan blifva liggande 3 el¬ 
ler 4 dagar. 

Emedan jag förut tåmeligen noga 
förledit år, på detta ftålle upfökt och 
tilhopa famlat de få vaxter, fom här¬ 
omkring funnos, företog jag mig nu, at 
upklåttra til de högfta bergens toppar, 
för at taga deras ftråckning uti något 
nogare Ikårfkådande. Men aldrig har 
min möda kunnat blifva båttre belönt, 
ån igenom den hårliga fyn, fom nu vi¬ 
lade lig för mine ögon, då en ftråcka 
af berg, efter min gifsning af flere Sven- 
fka mils bredd , fördelad i flere ryggar 
med fine mellanliggande dalar, lika fom 
på en Landt-Charta framtedde lig för 
min åfyn, och vifade mig tydeligen, -at 
den måfta våg, jag under hela min re- 
fa tilrygga lagt, icke var annat, ån öf¬ 

ver 
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ver åtfkillige bergsryggar, och långs ef¬ 
ter åtlkillige dalar , på en anfenlig bred 
af fjållar, der flere tufende männilkor, 
och millioner andre djur finna hemvift 
och föda; då deremot det jämnare och 
flätare födra Africas land, i brift på vatn, 
ofta ej kan framvifa et enda djur eller 
vatna en enda fogel. Jag märkte ockia 
ifrån denna högd, at bergsryggarne e- 
mot öfter alt mer och mer vidgades 
ifrån hvarandra, få at de til vånfter, 
ju längre inåt, dello mera ftråkte fig 
emot öftan. 

Brift på husgeråd och nödig om tan- 
ka hade hårftådes lärt Landtmannen, at 
af en Calabafs, på hvilken åtlkillige hål 
voro utlkurne, göra fig en lykta. 

Den a6, afrefte vi til Pet. Frere, 
en ftålt och djerf Skytt, famt en af de 
fnållafte Elephants Jägare i landet; en 
man, fom färdigt talade Hottentottens 
Ipråk. 

Gent häremot Hutade fig Camenafie- 
land, och en körväg härifrån gick ditåt 
öfver bergen. 

Uti hela detta landftycket idkades 
endaft Bolkaps-affel, och en mycken¬ 
het Smör fördes härifrån til Staden, 

der 
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der Landtmannen ej får mera för hvar¬ 
je mark der af, ån 3, 4 til 6 Hollåndfka 
ftyfver, oagtadt det kommer Compag- 
niet at kofta hela två lkillingarä 

Ehuru Landtmannen på flne up-och 
ned-refor hvilar om dagen, och fårdas 
om natten under fvalkan, måfte vi al¬ 
tid förhålla ofs tvårtom, få framt vi 
{kulle kunna famla någre örter och an¬ 
dre faker, fom var hela ändamålet af 
refan. Vi voro derföre mone om , at 
låta vare oxar beta om nätter ne på alle 
de Milen, der fådant med fåkerhet kun¬ 
de Ike. Således hade vi hår låtit om af¬ 
tonen vå re oxar gå ute i fältet, dock ej 
långt ifrån fjelfva gården. Aftonen blef 
ovanligt mork , hundarne höllo et för¬ 
färligt buller, och hela oxhopen träng¬ 
de fig fram til fjelfva gården, utan at 
vi kunde komma dem, i tjocka mörkret, 
til hjelp med något fkjutgevår. Morgo¬ 
nen derpå funno vi, at Bofkapen var 
förfölgd af någon Tigervarg (Hy an a ma- 
cuhita^), och at en af mine oxar var bi¬ 
ten uti ljumfken, få at fkinnet til et qvar- 
ters vidd medfölgt, men tarmarne vo¬ 
ro likväl ej lkadade eller uthångande. 
Hysena år et driftigt och gluplkt djur, 
fom för Refande ej fållan npäter fadelen 

2 D-eju E un- 
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onder hufvudet, och fåltfkor på fötter- 
ne, då de fofva under bar himmel. Når 
en fådan Varg inkommer uti någon Får» 
fålla, flagtar den icke allenaft, utan in¬ 
jagar Fåren fådan rådhåga, at de trån¬ 
ga fig få ftarkt tilhopa, at flere qvåf- 
vas deraf. 

Den 27 , til Matth. Streidung , 

förbi Stephanus Frere , och den 28 

til Pet. Nuckert , famt fedan til And. 

DE PrÖ. 

Elandsbåckar {Capra orens) funnos och 
Ikötos någon gång hår i bergen. Denne 
Båck år af en lagom håfts ftorlek, och 
defs kött år både vålfmakeligt och be¬ 
gärligt. Tungan, fom ofta faitad och 
torkad föres up til falu i Cap, räknas 
likvål för ån nu läckrare, och gifver 
icke Ren-tungan efter i godhet. Den¬ 
ne båcken, då han blir fårad, fad es icke 
ftångas med hornen, fåfom Bontebåc- 
ken, hvarom förut år nämnt, och Gems- 
båcken £ Capra oryx). 

Af en mycket liten och ganfka fål- 
fynt Båck, kallad Orebi QCupra monti- 
eola), fåg jag hår en unge fångad, fom 
var brun til fårgen, föga ftörre, ån en 
katt, och ganfka vacker. Den fades 

hål- 
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hålla fig på flata fältet uti Lange kloof, 
och berättades, at intetdera könet Ikul- 
le äga horn , ehuru det år troligt, at 
hanen äger dem. 

Ivouka låg gent emot til vånfter> 
och var et kort land-ftycke emellan 
bergen, redan inkråktadt af nybyggare, 
ehuru det var få litet, at det ej ägde 
mer, ån tvånne gårdar. 

Öfver alt hörde jag, huru detta vid- 
ftråkta land, mer och mer lades under 
Hollåndlke nybyggares valde, åt hvilke 
den fvage Hottentotten beftåndigt må- 
fle rymma platien, och vika längre in¬ 
åt Jandet undan. Colonifterne intogo 
altid förft de gråsrikare och båttre ftål- 
Jen , uti de bredare bergsdalar och Hot¬ 
tentotten lämnades ännu en liten tid til 
lott de fåmre marker emellan bergen 
uti fmalare dalar, til defs han fedan åf- 
ven trängdes derutur, och måfte alde- 
3es öfvergifva lin ålfkade fofterbygd. 

Den 29, ankommo vi emot aftonen 
til Thomas Frere, efter en ganlka be- 
fvårlig dagsrefa. Vågarne voro af fal¬ 
lit regn fiiprige och tunge, men åarne, 
fom midt i dalen floto fram, och flere 
gånger måfte öfvervadas , voro 1 fyn- 

E 2 ner- 
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nerhet ganlka djupe, få at det råtta 
ftållet til genomfarten ej aitid fåkert 
kunde träffas. Härigenom hände mig 
den olyckan, at min kufk tog rnifte om 
råtta ftråten, och körde få djupt ned, 
at vatnet fteg up i halfva kärran , och 
genomblötte .både torkade och otorkade 
orter, infeéter, klåder och andre faker, 
få at jag fedan , framkommen til vårt 
natt-herberge med otrolig möda nödga¬ 
des öfverfe och för eldbrafan torka en 
mängd af ämnen, fom fnart var oräk¬ 
nelig , och hvaraf en del ändå gick för¬ 
lorad. Jag åkte ockfå nu mera fjelf på 
kärran, emedan min halt blifvit under 
refan få mager och uttröttad, at jag 
måfte lämna honom på förra bond¬ 
gården. Vatnet ftod mig, uti åkdonet, 
icke allenaft til midjan, utan åbotnen 
beftod af modder, fom uprördes af hju¬ 
len, och var få fegt, at oxarne knapt 
förmådde draga kärran derigenom. 

Dagen derpå, den 30, fortfatte vi re¬ 
fan til Esfebofch, en liten nått och vac¬ 
ker fkog, fom fåt flt namn af de ftore 
trän , Esfenboom (Ekebergia capen/is') 
kallade, fom der växa och hvars blad er 
mycket likna de Europeilke Alkar (^Fra- 
xinus). Stora Fikontrån (Fisus eapénfis')» 

hvars 
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hvars frukter åtas af Babianer, vaxte 
hår åfven i myckenhet. Emedan icke 
något hemman hår ån nu blifvit anlagdt, 
bl ef vårt hviloftålle öfver natten, under 
bar himmel, vid lidan af någon bufke, 
och fadelen under hufvudet vårt örnegåt. 

December den 1 , tågade vi utföre 
Krum-riviers landet, fom af den i mån¬ 
ga bugter nedflytande ån, Krum-rivier 
kallad, fåt fit namn. Denna bergsdalen, 
år icke annat, ån en fortfåttning af 
Lange kloof, men fånker lig fmånin- 
gom lågre, och år åfven fmalare, ofta 
endaft af et bösfelkots bred. Denna 
åger knapt någon flåt-mark, utan af Hu¬ 
tar hel och hållen ifrån bergen N å ymie 
lidor til midten , der de fmårre ifrån 
fam me berg nedrinnande bäckar förfam¬ 
la lig, och utgöra en ftörre å. 

Lange kloof och Krum-rivier, fom 
nu åga få af landets egne och fordne 
inbyggare q var, låra fordom varit talri¬ 
kare bebodde af de få kallade Heykoms 
Hottentotterne. 

Bergen til höger började omfider, 
vid andan af denne dalen , afc få tåta 
hufvuden, och blifva lågre, tils de ån- 
teligen aldeles ändades, utan at hinna 

E 3 fram 
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fram til hafsftranden. Bergen hade ock 
å ymfe fidor få krökt fig, at de nu måft 
utftråkte fig i fydoft. 

Vi redo förbi Ver maks hemman, 
hvaråft Lange kloofs och Krum-riviers 
bergen til vånfter aldeles fiutades, och 
landet fyntes nu ganflca bredt emellan 
fjöftranden och den bergsraden, fom til 
vånfter, förbi Olyfants Varma Bad, 
ftråkte fig ånnu vidare ut. Sålunda ha¬ 
de både bergen til vånfter och de til 
höger, hvilke hittils utftråckt fig ifrån 
Båckefålt, redan åndat fine ryggar, och 
til vånfter fågos endaft Olyfants-bergen 
utftråcka fig ungefår ONO; inom des¬ 
fe uphöjde fig vål någre bergs-ryggar, 
fom gingo måft O eller NO , men de 
råkte icke mycket långt, 

Olyfants bergen fågos fåledes vida¬ 
re fortfara; men af dem mårktes tyde- 
ligen flere ryggar , fom fmåningom ån- 
dades uti fårfkilde fpitfar. Den nårma- 
fte til vånfter fyndiga Bergsryggen kal¬ 
lades Zeeko-riviers berg, och fiutades 
vid Is a c Meijers hemman, dit vi fe¬ 
dan ankommo; bakom den fågs en an¬ 
nan bergsrygg, fom kallades Meulen- 
riviers berg, hvilken fiutades vid Kocks 

hem- 
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hemman, der vi for flere dagars tid in- 
qvarterade ofs och uthvilade, emedan 
denne gården, var nåftan den ytterfte 
uti Colonien , åt denna fidan. Bakom 
fidftnåmnde bergrygg, fågs en annan 
fticka fig ut långre fram, fom kallades 
Kabeljau-riviers berg, hvilket ändades 
vid rivieret af famma namn. 

Zeeko-ri vier, fom et ftycke ifrån går¬ 
den utlöper i hafvet, var inemot ftran- 
den tåmeligen filkrik. De fifkar, fom 
hår och i andre åar funnos, upftego ifrån 
hafvet, och fållan finnes fifk långre up 
i någon af de fodra Africas åar. Filkan- 
det fker fåledes endaft vid åmynningar, 
och idkas med nåt, blott af de bönder, 
fom vid åar, och nåra intil hafsftranden 
kunnat anlägga fine hemman. En dag, 
då Sönerne tillika med någre Hotten- 
totter, begåfvo fig ned til ftranden, at 
filka, gjorde jag dem fålfkap dit, för at 
botanicera. An var vål hårftådes gan- 
Ika bred, men af upkaftade fandrefvor 
ifrån hafvet, få upgrundad, at då man 
vadade deruti, ftod vatnet föga öfver 
midjan. För at dels bada, dels utmed 
fixånderne föka blomor och infefter på 
de der växande buikar, vandrade jag 
flere timar aldeles naken, endaft med 

E 4 en 
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en näsduk om lifvet, utan at förmoda, 
det fölens brännande ftrålar fkulle med¬ 
föra någon elak verkan. Men innan 
kort rönte jag fölgderne derutaf, och 
märkte, at hela den delen af kroppen, 
fbm varit ofvan vatn , var röd och in¬ 
flammerad. Detta onda ökades få, at 
jag flere dagar mafte hålla fången, och 
kunde icke en gång tala en fin bomuls- 
flcjorta på kroppen, aldraminft öfver ax- 
larne, fom måft varit utfatte för fölens 
åverkan, innan jag med fot grädda fåfe 
fmörja mig, och dermed upmjuka den 
brända huden. 

Fältet häromkring var gråsrikt, ocli 
fåledes tjänligt til Bolkaps afvel i ftort, 
hvilken ockfå, utom fmör, var det en¬ 
da, fom härifrån til Cap kunde föryttras. 

Hår kernades nåftan dageligen, och 
kern-mjölken, fom föga af kreatur för¬ 
tärdes, formerade nåftan bäckar på de 
ftållen af marken, der den utgöts. 

Hottentotter voro talrike i Bondens 
tjånft, hvaraf de pigor, fom förrättade 
kernandet, måfte tvätta fig, och hålla fig 
rena, åtminftone långt up åt armarne , 
och om hånderne, 

En 
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En fynnerlig och vacker Domherre 
(JLangftaavt, Loxia macroura), hölt fig öf~ 
ver ait uti desfe fålt, i fynnerhet vid 
fådane ftållen, fom voro kårragtige och 
hyfte någon fåf. Den liknade Guld- 
fin ken med fin fammefcsröda fommar- 
klådning, i hvilken hannen denne tiden 
på året fom båft prunkade; men Ikildes 
lått ifrån den famme med fin långa 
fig ert, fom var mycket lån gr e, ån fjelf- 
va kroppen. Vintertiden år han grå» 
Sfven fom honan hela året, hvilken icke 
en gång åger lång ftjert. Det var ar¬ 
tigt, at fe denne fogel flyga , med fin 
långa nedhängande lljert, fom tyktes 
lika fom tynga ned fogelen, få at han 
aldrig kunde flyga rått fram, utan altid 
i bugter, upåt och nedåt. Uti blås våder 
var defs flygt egenteligen mycket hin¬ 
drad af den långa ftjerten, få at fogelen 
icke förmådde ftyra åt den led, han vil¬ 
le, utan kallades ofta åt fidorne. Defs 
långfamma flygt, åtminftone den tröga- 
fte jag någonfin ibland foglalkaran blif- 
vit varfe, gjorde at fogelen lått kunde 
fållas för bösfan, och under regn faret 
i blåsvåder kunde man fpringande nåftan 
med blotta hånderne fånga honom. 

Hottentotterne, fom bodde hårora- 
E 5 kring. 
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kring, åfven de, fo.m voro i tjånft hos 
Europeerne, gifte fig utan ordning. En 
qvinna hade ock hår {handom en egen 
man, och en annan, fåfom referve. 
Om en gift Hottentot for någon tid re- 
fte bort, kunde huftrun emedlertid gif¬ 
ta fig med en annan, hvilken omftån- 
digSiet forledit ar hade olyckeligen håndt 
min då varande kuik, fom vid hemkom- 
ften med alle fine på refan förvårfvade 
förtjånfter fan t fig vara Enkling. 

Forledit år hade jag på flere ftållen 
fåt fe, huru Hottentotterne, fom åga 
inge håftar, både til ridande och bör¬ 
dors förande nytjade dragoxar; nu ha¬ 
de jag tilfålle, atlåra, huru fådane oxar 
dertil inöfvades. En oxe, fom årnades 
til ridoxe med tiden, måfte ifrån förfta 
veckorne efter dels inkomft i verlden 
redan vånjas vid, at tåla fin ryttare på 
ryggen; til den åndan bants i början et 
fkin öfver n^ggen, med hvilket han åf¬ 
ven flåptes i vall, jåmte Kon. Sedan 
fattes fmå Hottentots gåsfar på kalf-ryg- 
gen, och når en kalf fålunda blifvit nå¬ 
got litet inriden, bin des en annan olård 
vid hans fida, för at båttre tå mjas. 
Detta kalfridande, fom merendels fked- 
de uti fult galopp, var luftigt nog, at 
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påfe, och leken flutades gemenligen få, 
at kalfven ganfka lått, och efter behag 
afkaftade fin ryttare. 

En liten och grå fort af Gråshoppa 
(Mantis fauffa), fans hår och på andre 
ftållen, fom fåt namn af Hottentotter- 
nes Gud , och troddes blifva af dem til- 
beden. Hårtil fåg jag ingen anledning; 
men nog hölts detta lilla grå djuret uti 
någon agtning, få at de ej gerna tilfo- 
gade det något ondt, utan anfågo den 
månnifka eller det kreatur för lyekeligt, 
på hvilket det fatte fig, dock utan at 
vifa det någon dyrkan, 

Emedan Vatn-Skölpaddor hår fun- 
nos, fångade jag en derutaf, för at er¬ 
hålla bloden, til förfök emot ormbet el¬ 
ler tilkommande behof. Ganfka litet 
blod ficks af en Skölpadda, fom var 
ftörre ån håndlofven. Sedan halfen var 
affkuren och bloden utrunnen, fkildes 
det bleka Q ferum') derifrån, och det lö¬ 
da, fom hölt fig åfvanpå, torkades på 
papper, fkiffrade fig och fvartnade. 

På de brödfrukts Palmtråd, fZamia 
cnffra) fom i negd en funnos, upföktes 
frukten, hvilken år nog fålfynt, och frön 
deraf famlades. Visfa trån gifva endaft 

han- 
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han - blomor, uti en ftor kotte , utan 
frön, och andre trän åter frambringa en 
lika kotte, ftor fom et hufvud, med 
rigtiga frö-kärnar. På undre fidan af 
han-kottens fjåll fitter en oräknelig 
mängd af frö-mjöls knoppar Qantbera^), 
fom fpricka och äga ethvit, något fegt 
frömjöl, (^pollen) uti fig. På honan fit- 
ta frön, ftore fom Krakmandlar, emel¬ 
lan fjelfva fjällen, omgifne med et röd- 
agtigt mos, fom år åtbart. Frukten 
märktes utkomma i fjelfva toppen af 
Palmen, ftundom innan ännu någon ftam 
hunnit formeras öfver jordytan. Frön 
troddes aldrabåft och fåkraft upvåxa, 
efter fked . utplantering, om .deröfver 
lades halm, fom antändes och af brän¬ 
des, eller om frön förut blifvit blötte i 
varmt vatn. 

Uti hela den vidlyftiga ftråcka af 
land, fom vi til rygga lagt, alt ifrån Ro- 
de Sand , ända til Camtous-rivier, fin¬ 
nes ingen enda Kyrka i denna nu me¬ 
ra folkrika Colonien anlagd. En fådan 
hade vål af Landtmannen blifvit åfkad, 
och oagtadt alle andre PrSfter i Staden 
och på landet lönas af Compagniet, ha¬ 
de Landtbönderne likväl erbud it fig, at 
fjelfve löna en Pråft, om Kyrkan blef- 

ve 
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ve anlagd midt uti Colonien, på et for 
dem beqvåmligt ftålle. Forflag hår t il 
hade åfven blifv.it upgifvit, och anfök- 
ning gjord , at på egen koftnad få byg¬ 
ga en ny Kyrka vid Kaffer ku yls-r i vier» 
der de måfte, under fin refa til Cap, 
måfte fårdas förbi. Men detta, ehuru 
nyttiga och Gudeliga företagande, hade 
nu i flere års tid blifvit hindradt, i an- 
feende dertil, at Landroften, tillika med 
någre få dels grannar, arbetade på at 
få den nya Kyrkan bygd vid fit Bo- 
ftålle på Swellendam, oagtadt detta ftål¬ 
le låg vid ena åndan af et vidftråkt 
nybygge. 

Vår vård var en ålderftegen heder¬ 
lig man, och föd i Europa, en af de 
rafkafte Skyttar i landet, och fom flere 
gånger, gjordt långa refor inåt Caffers- 
kuften, för at Ikjuta Elephanter, ige¬ 
nom hvars tån der han hunnit förvårfva 
fig någon förmögenhet, och åndteligen 
hår nedflagit fine bopålar, på et vac¬ 
kert och förmånligt ftålle. Han berät¬ 
tade mig, fom en trovärdig man, och 
åfyna vitne, åtlkillige omftåndigheter, 
dem en Refande annars få mycket fål¬ 
lan år lyckelig nog, at fjelf blifva var- 
fe; fåfom til Exempel: en gång, under 

fine 
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line Jagtfarder blef han varfe en SjÖ-kö 
( Hippopotamils amphibiuf), fom gåt up et 
ftycke ifrån en å, för at kalfva; han 
låg då med fit medfölje helt ffcilla för¬ 
dold i bulkagiet, til dels kalfven vilade 
fig, då et Ikott få vål afpasfades på mo¬ 
dren , at hon blef död på ftållet; Hot- 
tentotterne, fom derefter trodde fig kun¬ 
na fånga kalfven lefvande, lupo fram, 
at fafthålla honom, men detta lyckades 
dem ej båttre, oagtadt de voro flere, 
ån at den nyfödde kalfven, fom ån nu 
var hal och fliprig, gick ifrån dem, 
råtta vågen til ån, utan at han ånnu 
ågt någon undervisning af fin mor, an¬ 
tingen om vå gen • til ån eller detta dels 
naturliga rådnings medel. Lika få be¬ 
rättade han, at en Elephants hona, un¬ 
der parningen lågger fig på knå, och at 
hanen derföre aldrig kan belpringa hån- 
11 e, utan då hon år lyften. Om Lejon, 
defs jagt, fed vanor och egenlkaper ha¬ 
de han mycken egen erfarenhet, och 
gjorde jag mig få mycket mer möda, 
at underråtta mig hårom, fom jag årna- 
de nu for långre tid, vandra igenom et 
land , der endaft himmelen Ikulle blifva 
mit tak öfver hufvudet, och et opet 
famt med vilde djur upfyldt fålt min 
lägerplats, och fom jag tillika vål vifte, 

at 
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at det ej litet gagnar en Refande, at 
kånna de odjurs art och lynne, för 
hvilke han har at forgfåiiigt agta fig. 
Et Eejon kan ligga i en bulke, der en 
inånnifka förbigår, utan at röra fig, en~ 
dafc man låtfar icke blifva det v arfe; 
det kan ock vål upfpringa, utan at gö¬ 
ra något ondt, endatt man blir flående 
ftilla, och icke tager til fötterne at löpa. 
Et hungrigt Lejon år likvål farligare 
och mindre lkonfamt; dock angriper det 
icke gerna en månnilka, åtminftone gör 
det mycket val ibland fit rof, få at det 
håldre åter en hund, ån en oxe, och 
mycket • håldre en Hottentofc, ån en 
Chriften, förmodeligen derföre , at den 
fmörjade Hottentotten altid ftinker, och 
emedan han aldrig nytjar falt eller kryd- 
der, hvaraf hans våtlkor icke åro få 
ikarpe. Det griper ockfå håldre en Hot- 
tentot eller en Slaf, ån uphångt kött 
af Buffeloxar, få at det hån dt en gång 
vår vård om nattetid, at Lejonet gåt 
igenom bufkarne, der fådant kött var 
uphångt, för at gripa Hottentotten på 
fit fofflålle. At uti Ikog upklifva uti et 
tråd, år en fåker undanflykt för Le¬ 
jon, fom ej upgå i tråden, men inga¬ 
lunda for Tigrar, fom ofta, når de häf¬ 
tigt jagas af Hundar, dit upfpringa och 

der 
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der föka lig en fåker friftad. Uptåcker 
man något,Lejon, bor man aldrig fprin- 
ga undan, utan fcå ftilla, fatta mod och 
fe det ftint i anligtet, Ligger et Lejon 
ftilla, och ej rörer ftjerten , kan man 
-vära fåker, men veftar det ftjerten, få 
år det hungrigt, och man år i mycken 
fara. Kan man komma i den ftålning, 
at en grop år emellan Lejonet och lig, 
få kan man trygfc gifva eld på det, ty 
Öfver gropen vågar det lig icke; lika 
få år man i mycken fåkerhet, om man 
kan vinna någon högd, dit up det ej 
eller vågar lig efter. 

I famma mon, fom Landfcmannen 
intagit landet, och anlagt gårdar lån gr e 
inåt kuften, i famma mon har ockfå 
Lejon famt andre djur måft blifva dels al- 
deles bortfkutne, dels förjagade. Denna 
omftåndighet hade vår vård, ej långe 
fedan hårftådes fåt vidkännas , men lef- 
de nu uti någorlunda fåkerhet om fin 
hjord. Et Lejon åger den förfärliga 
ftyrka, at det icke allén aft griper den 
ftörfte oxe , utan ockfå vigt kaftar ho¬ 
nom öfver lime lkuldror, och dermed 
fpringer öfver et par alnars hög gjår- 
deSgård , oagtadt fötterne af öxefi fiåpä 
efter ut åt marken. Intet djur år dock 
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lättare, at utrota, åu Lejonet, oagfcadfe 
al defs ftyrka, vighet och fårfig tighet. 
Når man af Jpåren utforlkat, huru mån¬ 
ge Lejon åro tiifammans i troppen, up- 
Itåiler man för dem lika månge bosfor 
på et ftålle, dit man tror Lejonen kom¬ 
ma. Vid et ftycke af något as bindes 
et ftarkt fnöre, hvilket med ena andan 
håftas vid aftryckaren. Når då et Le¬ 
jon vidrörer afet, aflosfas basfan , fom 
år få Itåld , at Ikottet träffar hufvudet. 
De andre närvarande Lejon låta icke 
bortfkråma fig af fm ållen , utan kan det 
hända, at något faf dem går til röken, 
och med klorne griper uti det aflkutne 
gevåret, och alle de öfrige ftupa efter 
hand, för de öfrige upftålde bösfornes 
kulor, få at ftundom hela troppen ut¬ 
rotas på en enda natt. Skulle et Lejon 
vid fådant tilfålle icke dödfkjutas, utan 
endaft fåras, få går det fedan ej fram 
for någon ftäll-bösfa, och et fådant få- 
radfc Lejon vågar åfven, utan at drifvas 
af hunger, angripa mannilkor. 

Klofjukan började redan, fedan £öm¬ 
mar-hettan blifvit ftarkare, at 'ibland 
hornbofkapen vifa fig, och min En gel¬ 
ike Refekamerat hade redan en och an¬ 
nan utaf fit Ipann hår med behäftad, 

a Del. F få 
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få at han hår nödgades bortbyta dera 
emot andre , hvilke tyktes vara frilkare. 
Mine oxar hade ingen annan fjuka, ån 
h un gr en och voro få magre och utmat¬ 
tade, at ingen fjukdom tyktes kunna 
håfta vid deras magre refben, och fma- 
la benlåggar. Emedlertid, fedan krea¬ 
turen fåt uthvila, förefatte vi ofs, at 
fortfåtta vår refa ånda bort til de få 
kallade Snöbergen. Och fom vi hädan¬ 
efter endaft ågde länder, fom blott af 
Hottentotter voro bebodde, och på nå- 
gre ftållen obebodde , voro vi omtånk- 
te, at både medtaga på refan någre 
Hottentotter fåfom Tolkar, Vågvilåre 
och Vaktare, lamt at tillika förfe ofs 
med något litet proviant. 

Vår hederliga värdinna tillagade der- 
före åt ofs en hop hvet-lkorpor, några 
bullar hvetebréd , en fmöralk och et 
ftort llaktadt får, fom infaltades och 
infyddes i defs egit fkin. 

Hottentotternes fpråk år icke öfver 
alt lika, utan åger line betydande dia- 
lefter, men merendels åga de alle en 
art af klapning eller fmållande, under 
uttalet. Denna klapning markte jag hos 
dem i fynnerhet vara trefaldig, fom gör, 

at 
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at Europeerne fållan kunna rigtigt tala 
fpråket, ehuru deras barn, fom upfö- 
das ifrån barndomen med Hottentots- 
barnen, låra tala det med färdighet. 
Den ena klapningen år (äentalis), då 
fmållen gores af tungfpitfen emot tån- 
derne ; den andra år (Ipnlatinus), då 
fmållen Iker med tungan emot gomen; 
den tredje år Qgutturahs') fvåraft, och 
Iker anda ned i ftrupen, med fjelfva ro¬ 
ten af tungan. Desfe fmållar åro få 
mycket fvårare at göra, fom de böra 
Ike juft i det fam ma fjelfva ordet utta¬ 
las , och icke förut eller efteråt. Desfe 
fmållar förekomma icke allenaft i bör¬ 
jan af orden, utan åfven midt uti och 
ftundom två fmållar i et två-eller tre- 
ftafvigt ord. Når någre Hottentotter fit- 
ta tilfammans at fpråka, låter det nå- 
ftan fåfom någre Gåfs kaklade tilhopa. 
At fpråket i uttalet var mödofamt, åf¬ 
ven för dem fjelfve, mårkte jag nog- 
famt deraf, at de affeöterade fig och 
mödade låpparne. De kunde dock pra¬ 
ta med tobaks-pipan i munnen, men då 
endaft föra korta famtal. Caffernes 
fpråk mårkte jag vada mycket låttare, 
och talas med mycket mindre fmållande, 
hvilket endaft hördes uti fomlige ord. 
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Således aga Invanarne på detta fo¬ 
dra Africas hörn fit ordenteliga tungo¬ 
mål ; men för öfrigt åro de få ringa för¬ 
ädlade , at de icke åga någre bokftåfver, 
och intet enda fått, at Ikrifva eller tek- 
na dem, antingen på papper, i trå el¬ 
ler ften. Man föker fåledes förgåfves 
hos dem någon lårdom eller någre gam¬ 
le minnesmärken, och få Nationer i verl- 
den låra vara mindre odlade ån desfe. 

På fit fpråk kunde Hottentotten icke 
eller nåmna flere af de faker, fom bru¬ 
kades hos Nybyggarne _, fåfom Spil» 
kom, Ok-lkida, Kittel, Tobak med flere. 

Då jag ftundom för flere veckors 
tid måfte utom Colonien viftas ibland 
Hottentotterne, nödgades jag låra något 
af deras fpråk; och för at båttre kunna 
minnas de ord, jag efterhand lårde, for¬ 
merade jag mig et litet Lexicon der på, 
och med trenne tekn utmärkte de 3:ne 
brukelige. fmållar; hvaraf dentalis hår 
Utmårkes med littera a, palatinus med a, 
och gutturalis med å. Kolbe har et 
långt Regifter af Hottentottens fpråk, 
och Profesfor Sparrman har åfven nå¬ 
gre Dialedter deraf. Och emedan en 
del af hvad jag anteknat, år olika med 

de 
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de förres, har jag til de fpråk-kunniges 
tjånft velat anföra det. 

1. Kol SE. 
1. KnMSE. 
3. ÅRI)SE. 
4. GNa 7o /. 
5. M.ET UK.a. 
6. KRhBI. 
7. GNaTIGNa. 
8. GNiNKA. 
9. TVMINKMA. 

10. GOMATSE. 
Hund, ARxKM, 

7COT, 7£//>. 
Hynda, 71/5. 
Loppa, a777. 
Mjölk, 5/, BIP. 
Bröd, £?#<?. 

/74/1 $£ äKROl 
slDU. 

Hvar år? DEM MÅ. 
Ko, G6$, G60SA 
Komjölk, GåSBlP. 
God afton, Gol 

MOTSKL 
Bonihgsftålle, <7k/- 

HBP. 
Elakt våder, HoMA. 
Kom hit, HALFA 

HA, K6NG. 
Kom hit, min Vån, 

HAOA1SCHI. 
Oxe, HöGö, Kxs- 

MAP. 
Gif Bröd, BRé För hit, HAN KA. 

MARI Håft, HAKFA, 
Smor, B1NG6L HA AP. 
God dag, DABls Hvar år Håften ? 

DABETe. HAKFA DEM- 
Hampa, DkKHAN. MA HA? 
Eld, ef, elPy NelP. För Håften hit, 
Gör eld, el KOA HAKFA SBO. 

Kél. Bord, HELP. 
Hvar år vågen til Huftru, HoNNkS, 

nåfta by? DANNA KUS. 
F | Vata, 
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Vata, KvlMMA. 
Lejon, KkMA. 
Mun, KaM, 
Läcker, KKNffl. 
God morgon, Ko A 

MO T SCH/. 
Tobakspipa, KOR. 
Man, KwPP. 
Dricka, KA. 
Gångvåg, KU DU. 
Hus,Gård, KOMMA. 
Det år godt, KM 

HEM. 
Buffel, K*W. 
Sjoko, KoU. 
Hol, K6U, TIVaP. 
Slå, KOA. 
Bösfa, K AB A. 
Priapus, HOP. 
Glans pen is, KoU- 

TERE. 
Fader, AMBUP, 

T1KK0P. 
Moder, ANDES, 

TIS SOS. 
Syfter, KANS, 

T/KaNDI. 
Broder, KaRUP , 

TIKa/O/M. 
Vackert våder, T KM. 

at Caffers^kuften 1773. 
Gryta, Trumma, SU. 
KafFerskorn, SEMI, 
Varm, SANG. 
A ta, SINNo. 
Knif, N6RAP. 
Stol, NeNzMHoP. 
Sofva, oM. 
Sy, Stoppa, oM. 
Hus, ÖMMA. 
Gif, MARI 
Öga, MU, 
Penningar, MARI. 
Öga, MUM. 
Hatt, Mosfa, KaBA„ 

TABA. 
Varg, Ko KA. 
Agg, KaB/KA. 
Tupp, K 6 UKE-, 

KURR. 
Kall, KOROSÅ. 
Vagn, KROI, 

KROJIM, KU LE. 
Glaskoral, KR A/O 

JVA. Caffris, Kl- 
TI Kl TI. 

Elg, Capra oreas, 
KeN. 

Elghona, KeNS. 
Elg-tropp, KuNNA. 
Kött, Koj). 

Folk 
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Folk, KEUNA. 
Tand, KoM. 
Nåfa, KorP. 
Tern, Koppar, Ko- 

RUP. 
Bröft, Patt, SAM¬ 

MA. 
Hvar år Vagnen ? 

HAFA K RO i JM} 
Här år Vagnen, 

HJEPA KROJiM. 
Sto, HA SS. 
Råf, GJeP. 
Löp bort, SU SE 

K6N. 
Tiger, GHASSUP. 
Viverra ichneumon, 

eP. 

Får, GON A. 
Kifta, Ge IP. 
Capra dorcas, Ka.M~ 

MAP. 
Klippften, OiP. 
Har ni fett? MU~ 

SKO. 
Ox - tropp , MAN- 

QTA 
Om ni behagar, 

KxsM SE A, HvN« 
KÖP. 

Vand om, Kör til- 
baka, KaRRA. 

Hottentots klåd- 
ning, NaMKHA. 

Euphorbia virnina- 
lis, KUJJOP. 

Barnen, fom hos Hottentotterne 
gerna voro talrike, drogo omkring be¬ 
nen förft ringar, gjorde af fåf, i ftål- 
let för de af hudar, tils de blefvo vane 
vid dem. Afven få mårkte jag, at 
Caffernes poikar i början öfvade fig, at 
kafta en fpitfad kåpp, tils de med åren 
kunde handtera Kaftfpjuten. 

Troldom åro Hottentotterne mycket 
falne för at tro, och då någon fjuknar 
eller dör, tro de honom vara förtrollad. 

F 4 Hot- 
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Hattentotterne hade hår almånt en 
pung för priapus, fom var gjord af det 
grå ftycket, fom iltter på ryggen af 
Gapfka Råfven, och fom fåftes omkring 
lifvet med en rem. Kafiferne ågde vål 
ock en dylik, men af annat Ikin , och 
den famma få liten, at den oftaft ej takte 
mer, ån fjelfva förhuden. 

Vid de Luftbarheter, fom Hotfcentot- 
terne anftålde, i fynnerhet för at roa 
ofs, fick jag hår fe deras kortfpel och 
en fort fpel-inftrument, fom kallades 
Korå. Det liknade i haft en Violftråke, 
var gjord t af en tråkåpp, och en der- 
öfver fpånd fnara. Hårvid fåftades i 
ena ån dan en fpits af en penna, och 
på denne blåftes och fpelades med låp- 
parne, få at inftruinentet gaf ifrån fig 
et Ikor rande ljud. Kortfpel kallades en 
lek hos dem, hvarvid pratades, knåp- 
tes med fingrarne, och Ikrattades. 

Sedan vi förfedt ofs med vågkoft, 
och i god ordning förfat våre Ikjut- 
gevår, begåfvo vi ofs den 9 December, 
på vågen til Cabeljaus-rivier, hvaråft nu 
den fidfta gården var anlagd, fom (köt¬ 
tes af en drån g, och tilhörde van Rhe- 

nen, en rik Borgersman i Gap, 

Den 
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Den 10, foro vi öfver Camtous-rivi- 
er, fotn nu utgjorde grånfen för Hol- 
låndfka colonien, hvilken vidare icke 
fick utflråckas. Detta var ock ftrånge- 
ligen förbud it för den orfaken fkul, at 
icke nybyggarne f jelfve ikuJle komma 
i krig med de modige och oförfkråkte 
Cafferne, eller Compagniet d eri gen om 
lida något. Fältet häromkring var an¬ 
nars både gråsrikt och vackert 

Refan fortfattes vidare til Luris-ri- 
vier, hvaråft landet började bltfVa gan- 
fka kulligt och bergagtigt, lika fom uti 
Hautniqvas land, med vackra fkogar 
både i bergsklyfterne och vid båckarne. 
Hår och der fågo vi flora gropar for¬ 
merade , til at deri fånga Eiephanfcer 
och Buflar. Midt uti gropen flod en 
påle, fom var ganfka fpitfig upåt, och 
på hvilken djuret ipetfar flg, då det fal¬ 
ler ned i gropen. 

Den hår varande Hofcfcenfcots Kapi- 
tenen befökte ofs ftraxt om aftonen, och 
lågrade flg med en del af fit folk, et 
litet ftycke ifrån ofe. Han var fkild 
ifrån de andre med fin mantel af -en Ti¬ 
gerhud, och fin ftaf i handen. 
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Den 11, togade vi förbi Galgebofch 
til van Stades rivisr, der vi uptånde 
vare eldar, och togo vårt natt-läger. De 
hår boende och med Caffrar blandade 
Gonaqvas Flotten totter befökte ofs , i 
ftora troppar ankommande, och blefvo 
hjerteligen undfägnade med vår goda 
Hollåndfka rull-tobak. Flere af desfe 
drogo Tigerhudar på fig, dem de fjelfve 
dödat, och igenom denna fin tapperhefe 
förvårfvat fig rättighet, afc båra dem. 
Månge af dem buro i handen en Råf- 
fvants, uptråd på en träpinne, hvarmed 
de torkade fvetten af fig. Som desfe 
ågde vacker bolkap, bekommo vi til öf- 
verflöd mjölk af dem, mjölkad i flåtade 
korgar, aldeles vatn-tåte, men meren¬ 
dels få orene, at vi nödgades fila mjöl¬ 
ken igenom en linneduk. 

Den ia, om morgonen foro vi öfver 
van Stades rivier, och ankommo til 
efc par anfenlige och ftore byar, beftå- 
ende af månge runde kojor, anlagde uti 
en cirkelboge. Folket fram ftrö made 
fom en flod til våre åkdon, och vår 
tobak tyktes hafva famma verkan på 
dem, fom magneten på jernet. De ful- 
våxtas antal anfåg jag minft til två-el- 
ler tre-hundrade. Når de måfte undfåt 

efc 
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et litet ftycke tobak, gingo de glade 
ut åt fåltet eller hemåt. Större delen 
af desfe voro klådde i kalflkins hudar, 
och icke med fårlkin, fåfom de andre 
Hottentotterne. 

Åtfkillige faker hade vi ifrån Staden 
medfört, hvarmed vi antingen föktre vin¬ 
na detta folkets vånlkap, eller belöna 
dem för gjorde tjånfter, fåfom fmå Rnif- 
var, Skördofor och fmå Speglar, Åt 
de fornåmfte uti hopen förärade vi nå» 
gre Speglar, och hade et ogement nö¬ 
je, at fe detta okunniga folkets månge 
uptåg dermed, i det de ymfom fågo flg 
en eller flere uti fpegelen, och fedan 
med mycket Ikrattande koxade på hvar- 
andre; det löjeligafte var, at de åfven 
fågo efter bakom fpegelen, om famma 
bilder der funnos, fom de i ipegelen 
blefvo varfe. 

Detta folket, fom var vål våxt och 
fåg ralkt famt oförlkråkt ut, prydde fig 
med borftar, gjorde af djurs ftjertar, 
både uti håret, vid fötterne och om¬ 
kring lifvet. Någre hade remar af hu¬ 
dar, och andre glaspärlor, lindade flere 
va rf omkring lifvet. Men ingen pryd¬ 
nad var dem kärare, ån blänkande fmå 
tnetalplåtar, utaf koppar eller mlsflng, 

an- 
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antingen aflånge, runde eller fyrkanti- 
ge 5 desfe {kurade de ganlka vål och 
hångde dem med et fnöre antingen uti 
håret, eller framuti pannan , för bröftet, 
bak i nacken eller för fjelfva fatet, och 
ftundom, då de ågde flere, rundt om¬ 
kring hela hufvudet. Min En gelike föl- 
jeflagare ågde med 11g en af de i kop¬ 
par flagne och förgylde medailloner, 
fom voro fånde med de a:ne En gelike 
Skeppen, fom nu feglade långft emot 
födra Polen, at utdelas åt de der va¬ 
rande folkflag. Denne penning fkånktes 
åt en af de CafFrar, fom gjorde fig myc¬ 
ket förtrolig med ols, hvaröfver han 
blef få glad, at han fedan hela frarn- 
och åter-refan hit tilbaka, gjorde ofs 
fållkap med fin lyfande penning, hån¬ 
gande midt för pannan. 

Någre af detta folket hade en conifk 
fkin-fåck fram för bröftet med fyra re¬ 
mar hångande öfver halfen, hvilken nyt- 
jades til Tobakspung. Någre hade om 
halfen et perlband af fnåckor eller få 
kallade ormlkallar (Cypr&a monetti) , up- 
trådde på finören, h varvid hångde et 
fkölpadfkal, at förvara fin Bukku-fmör- 
ja uti. De måfte af dem voro väpnade 

med 
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med Kaft-fpjut, få månge foro de i ena, 
handen vål kunde hålla. 

Kojorne voro takte med mattor af 
fåf, fom voro få tåte, lika fom deras 
flåtade mjölk-borgar, at vatn ioke kunde 
trånga fig igenom. 

Bergs-ryggen til vånfter, fom hittils 
följt ofs, Hutades nu , och til höger fyn- 
tes hafvet. En ftörre bergs-rygg fort¬ 
for likvåh-iångre inåt landet til vånfter. 

Landet var hår öfver alt fult af 
hvarjehanda vildt, och fålunda mycket 
farligt för odjur, at fårdaS igenom. I 
fynnerhet voro vi bekymrade för våre 
dragare, fom af Lejon lått kunde fkrå- 
mas, och för ofs förloras. 

Vi voro ockfå får få i fålfkap, och 
för litet beväpnade, at kunna altid vara 
fåkre för fjelfva landets Invånare, hvars 
fpråk våre Kottentotter nu mera icke 
vål förftodo. Derföre beflöto vi, at ifrån 
denne by låcka med ofs ånnu en tropp 
Hottentotter , dem vi lofvade belöna 
med tobak, och andre begärlige fmåfa- 
ker, famt Ikjuta åt dem tilråckeligen af 
viide Buflar til uppehälle. Detta löfte 
fkaffade ofs flere , ån vi önlkade, och 

vår 
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vår framtogande tropp beftod af mer» 
ån hundrade perfoner. 

Den 13. Det landftycke, uti hvilket 
vi nu viftades, kallades Krakakamma, 
var gråsrikt, fkogigt och fult med alle¬ 
handa vildt, fom hår ånnu för Nybyggar¬ 
na ågde någon friftad, fåfom Buffeloxar, 
Elephanter, Tvåhorningar, randiga Hä¬ 
ftar och Åfnor ( Zebra, Qvagga), och 
flere forter af Bäckar, i fynnerbet ftor- 
re flockar af Hartebeftar (Capra dorcas_). 

Vi färdades förft til Krakakamma 
valley, och fedan derifrån långre ned til 
hafeftranden, hvaråft en myckenhet af 
fmårre bufkager, och ftorre Ikog fun- 
nos växande, upfylde med ftora trop¬ 
par af Buffeloxar, fom af betade de här¬ 
omkring liggande fälten. 

Eftermiddagen, fedan det hetafte af 
dagen var förbi, utgingo vi med någre 
Hottentotter på jagfc, i tanka at fu fkju- 
ta något för magens behof åt vårt tal¬ 
rika medfölje. Når vi framkommit et 
ftycke emot fkogen, blefvo vi varfe en 
måkta ftor tropp af vilde Buffeloxar 
QBos cafferfom nu under fit betande 
lutade fine hufvuden nedåt, och blefvo 
ofe ej varfe förr, ån vi kommit dem 

tre- 
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trehundrade fteg nåra. Hela troppen, 
fom tyktes utgöra 5 eller 6 hundra¬ 
de ftore kreatur, lyfta.de då up line 
hufvuden , och anlkådade ofs med np- 
mårkfamhet. En få talrik tropp, hvar- 
af hvart enda djur år ganfka forfkråc- 
keligt, hade bordt kunna injaga, vid en 
ladan åfyn, rådhåga och rysning, åf- 
ven hos den, fom förut icke haft tilfål- 
le, fom jag förledit år, at erfara en 
dels våldfammafte medfart, och le defs 
fruktansvärda ftyrka. Emedlertid, då vi 
kånde nu Buffelens art, at på fläta fältet 
icke gerna angripa någon, frugtade vi 
aldeles icke hvarken för defs ftyrka el¬ 
ler defs. myckenhet; men för at icke 
fkråma dem, blefvo vi en liten ftund 
helt ftilla ftående, til defs de åter igen 
började luta fig ned, för at åta. Med 
fiiabba fteg nalkades vi då dem, tils vi 
hunnit dem endaft på fyratio ftegs af- 
ftånd. Yi voro trenne Europeer, och 
lika månge inöfvade Hottentotter, fom 
drogo bösfor, och de öfrige Hottentot¬ 
ter voro väpnade med fine kaftfpjut. 
Nu började åter hela oxlkaran koxa up, 
och vånda fig emot ofs, famt fe ofs råt 
muntert och oförfkråkt an. Vi funno 
det nu vara tid, at lågga an, och gåf- 
vo alle eld på en gång. Skotten voro 

ej 
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ej vål losfade förr, art hela denne få 
ftarke och annars oförflkråkte hop, af 
elden och fm ållen förvånade, vande fig 
om, flydde undan och intogo fkogen, 
famt lämnade ofs en i ilt flag makalös 
fyn. De fårade Buflarne fkilde fig ifrån 
den öfriga troppen, och hunno antin¬ 
gen icke åtfölja den, eller togo de en 
annan kofa. 

Ibland dem var en gammal Tjur, 
fom kom rått emot den fidan, der vi 
ftodo, få at vi nödgades taga til fotter- 
ne, och fly för honom undan. Det år 
vål icke möjeligt for en månnifka» ehu- s 
ru fnålt hon ock kan löpa, at fpringa 
undan desfe djuren, men icke defto min¬ 
dre voro vi underrättade vål derom, at 
man åndock nogfamt kan rådda tig un¬ 
dan, få långe man åger et öp et och flat 
fålt; ty Buffelen, fom emot iit ftora 
hufvud, har ganfka fmå ögon , fer icke 
mycket åt fidorne, utan alt råt fram. 
Når han altfå hunnit något nåra, bör 
man endaft kafta fig omkul på fidan. 
Oxen, fom galopperar altid rått fram, 
blir den liggande då icke varfe, och 
faknar icke fin fiende förr, ån den fam- 
rae kunnat åt et annat håll löpa undan. 
Vår fvårligen fårade Buffelstjur kom 
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bfs nog nåra, men Iprang åt fidan för* 
bi, årnandes Hg til en liten der varan* 
de Ikögslund, hvilken han likvål icke 
aldeles upnådde, innan han ftupade, E* 
mediertid hade våre andre Hottentotter 
efterföljt en ko, fom dödeligen blifvit 
fårad, och med fine kaftfpjut dödat en 
kalf Vi begåfvo ols genaft til den ftu* 
pade Buffelstjuren , och funno; at kulan 
gåt in uti bringan och trångt fig igenom 
ftörre delen af kroppen, och at han, det 
oagtadt, fprungit i galopp flere hundra* 
de fteg, innan han ftupat. Den var nog 
gammal, fvartgrå til fårgen , och nåftan 
utan hår, fom på de yngre åro fvarte. 
Kroppen år hos detta djur ganfka tjock, 
men fötterne deremot korte. Når han 
låg på marken, var han få tjock öfver 
buken, at jag ej kunde klifVa up på 
honom, utan at fpringa dit up. Sedan 
våre kulkar något litet afpålfat honom, 
utfökte vi de kotfullafte ftycken, och 
infaltade något der af, fam t gjorde tilli" 
ka p-å Hållet en god måltid. Ehuru jag 
hade föreftålt mig, at köttet af en få 
gammal tjur * fkulle vara både groftrådigt 
bch fegt, fan t jag likvål til min förun¬ 
dran, at det var både mört och fmaka- 
de likfom annat vildt. Det öfriga af 
Ilagtoxen, kon och kalfven lämnades 

s Del,, G Hot- 
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Hottentotterne til del, hvilke icke eller 
voro fenfårdige, at på ftållet uptånda en 
Hor eld, och vid den famma (leka fine 
aflkurne ftycken. Det aldraförfta, fom 
de måft fatte varde på, och fom de lä¬ 
de på den upfcånde elden, voro ben-och 
lårpiporne, uti hvilke fjelfva m årgen 
inom fine ben ftektes, och med ftörfta 
begårlighefc fedan förtärdes. Tarmar, 
kött och andre faker uphångdes af dem 
på alle qviftar, få at ftållet innan kort 
lag ut fom et flagtarhus, hvaromkring 
Hottentotterne lagrade fig för at fteka, 
åta och fofva. 

Når det .började lida emot aftonen, 
fant jag och mine Refekamerater för 
godt, at begifva ofs tilbaka til våre åk¬ 
don , at innan det aldeles mörknade be- 
förja om våre kreaturs faftbindande. 
Under vågen gingo vi på någre hun¬ 
drade ftegs afftånd förbi fem ftycken 
Lejon, fom vid vår åfyn behagade gå 
undan och inåt Ikogen. 

Sedan vi vid hjulen af våre åkdon 
faftbundit dragoxarne, lkutit et par fkott 
i luften , och uptåndt rundt omkring 
vårt lågerftålle någre eldar, förfigtighets 
mått, fom både i anfeende til Elephan- 
ter , och i fynnerhet emot Lejon, åro 

gan- 
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ganfka nödvåndige, begåfvo vi ofs, med 
en laddad bosik utmed hvar fida, un¬ 
der den Högfte Gudens Nådiga beikyd, 
til hvila. Och desfe omftåndigheter i akt 
togos altid fedan, då vi nödgades cam- 
pera uti fådane falt, der månnifkor om 
dagen, men vilde djur om natten, tyc¬ 
kas ymfom vara rådande Herrar. De 
vilde djuren ligga merendels ftilla uti 
fkogarnes fkugga under det heta af da¬ 
gen. Om qvållarne och nåtterne år de¬ 
ras tid, at beta under fvalkan, och den¬ 
ne tiden framkomma Lejon och andre 
Rofdjur, at af de förre föka fin föda. 
Et Lejon kan vål icke med ftyrka an¬ 
gripa någon Buffeloxe, utan nytjar det 
dertil altid lift, och ligger i förfat under 
någon buike, aldrahålft vid båckar, der 
den ankommer at dricka. Det fpringer 
då med ftörfta vighet på defs rygg, 
och med fine förfärlige tänder biter ho¬ 
nom i nacken fhmt på fidorne fårar ho¬ 
nom med fine klor, til defs han afinat- 
tad nedfaller. 

Den 15, om morgonen utgick jag 
vål, för at efterfe , om de trådflag, fom 
hår utgjorde landets fkogar, ånnu ågde 
nagre bloinor; men jag fant, at fom- 
maren dertil ånnu ej var nog framli- 

G $ den. 
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den, at fkogen va t få taggig och fam- 
manvåxt, at man ej, utan at göra fig 
våg, kunde framkomma, och at det åf- 
ven for odjur var ganlka farligt, at 
trånga 11g långt in. Hår och annorfcå- 
des dår Ikogar funnos, fågo vi vid 
vatnftållen icke alienaft fårfke fpår ef¬ 
ter Bullar, utan ockfå fpår och ftora 
kokor af tråck efter Elephanter, Två- 
hörningar och andre djur. 

Uti fålten uppehollö fig randiga Hä¬ 
ftar och Åfnor, (Eejuus Zebra och Qvag^ 
ga'), Hartebeftar (Capr a dov c as), KuduS 
(Capra firepficevos) med flere. 

Vi ruftade ofs derföre til , och begåf- 
Vo ofs til Svvartkops- rivier, och den 
icke långt der ifrån varande Saltpannan, 
hvaråft vi hvilade öfver den hetafte ti¬ 
den på dagen. Vid den få kallade Salt¬ 
pannan ågde vi den aldratåckafte fyn i 
verlden, fom ej kunde annat ån före¬ 
falla åfven få främmande fom vacker 
för et ovant öga. Denna Swartkops 
Saltpanna var nu få til fägande i lit 
båfta Ikick, och fom vackraft. Den 
utgjorde en dåld, af en half fjerdedels 
mils diameter, lå fmåningom afflutande, 
at vatnet midt uti knapt ågde två al¬ 
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nars djuplek. Någre alnar ifrån vatn» 
kanten omgafs denna dåld med någre 
famnars höge kanter, hvilke rundt om¬ 
kring voro bevåxte med fmå fkog. Den 
var något mera aflång ån rund, och 
jag hade moda, at med ftarkt gående, 
på en half tima, kunna hinna gå den 
rundt omkring. Jordmonen nårmaft dål- 
den var fandagtig, men ofvanföre fågs 
på flere ftållen den blottade marken be» 
ftå af en blek och lkifvig fkiffer. Hela 
Saltpannan , hvars vatn ej var djupt, 
men hela botnen takt med en flåt och 
jåmn faltbådd, liknade nu midt uti fom- 
maren , och uti et hett climat, aldeles 
en tilfrufen infjö med en ipegelklar is. 
Sjelfva vatnet hade en ren fålta, utan 
någon bitterhet. Under det heta af da¬ 
gen,, få fort vatnet utdunftade, cryftal- 
liferade lig et fint falt på ytan, fom vi- 
fade Dg förft fom glittrande fjåll, och 
fedan fatte hg ned åt botnen. Af vin¬ 
den drefs ofta detta falt åt ena fid-an, 
och om det då håmtades, bekom man 
et ganfka fint och rent falt. Emot nord- 
öftra åndan hade Saltpannnan börjat 
blifva torr, och emot fydvåftra fidan, 
dit hon något lutade, var hon mera full. 
Emot våfter gick hon ut i en lång hals. 
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Det förekom ofs underligt nog, afc 
få långt ifrån fjelfva hafVet, och på en 
anfenlig högd öfver det famina finna 
en få llor och faltrik Saltdam. Men 
vatnet, fom fåtter detta falt, kommer 
aldeles icke af hafs vatnet, utan eiidaft 
af regnvatten , fom faller om våren, och 
aldeles bortdunflar om fommaren. Hela 
grunden af landet år hel och hållen falt. 
Regn vatnet, fom uplöfer detta, nedrin¬ 
ner ifrån de högre omliggande ftållen, 
och famlas uti en fådan lägre dåld, der 
det får ftadna qvar och fmåningom af- 
dunfta, under hvilken afdunftning det 
blifver ju långre, defto faltare. 

Nybyggarne, fom bo uti Langeklof 
och hela landet derifrån åt denna fidan, 
åfven fom uti Kamdebo, Kankou öch 
andre orter, måfte härifrån hämta fit falt. 

Tvånne andre Saltpannor fades lig¬ 
ga icke långt härifrån, men de berätta¬ 
des icke gifva något falt, förr ån de 
blifvit uttorkade. 

Flere Tnfeöter hade uti falta vatnet 
blifvit förd rån k te, och der funnit fin 
graf. Af desfe funnos flere fådane, fom 
jag icke träffade på bufkarne lefvande 
under de få timar, jag hår dröjde, och 

van- 
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vandrade omkring uti Bulkaget, oag- 
tadt det i anfeende til Lejon hår var et 
ganlka farligt ftålle. 

Våre Hottentotter, fom nu voro få 
i vårt medfolje, och fom vi låmnat, at 
vakta våre i bete gående Dragoxar, 
funno vi vid återkomften öfverfalne af 
dagens tunga och hetta, helfe roligt och 
fåkert fofvande. 

Emot aftonen fortkorde vi ånnu et 
ftycke, och ankommo til Kuka, der 
båcken redan var ftillaftående, och ägde 
endaft faltagtigt vatn. Icke defto min¬ 
dre togo vi härftådes vårt nattläger. 

Ej litet oförmodadt var det för ofs, 
at finna en fattig Bonde, fom med 
huftru och barn, uti ftörfta hemlighet 
lagrat fig härftådes, för at föda och 
föröka fin lilla bolkaps hjord. Och det¬ 
ta fattiga folket blef ej mindre förlkråkt 
öfver vår ankomft , frugtande, at an¬ 
tingen vara, eller at af ofs kunna blif- 
va hos Regeringen angifne, at uppehål¬ 
la fig utom den förbudne grånfen. Bon¬ 
den ågde endaft en liten koja af löf til- 
hopa flätad för hela fin famille, och en 
liten bredevid, fom tjänte honom til kök. 
Vi befökte dem uti deras lilla boning, 
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och blefvo på begäran undfägnade med 
litet fot mjölk. Men vi hade idfe lån» 
ge fetat, förr ån hela mjölk-lkålen öf- 
yerhölides, och blef helt fvart af den 
otroliga fvårm af flugor, fom bemågti» 
gade fig den och började i kojan få fvår» 
ma, at vi ej kunde opna munnen för 
at tala. Inom en få liten rymd har jag 
aldrig blifvit varie, hvarken förr eller 
fedan, en ladan mängd af flugor. 

Yi haftade ofs derföre glade ut til 
våre åkdon, uptånde våre eldar, tilla¬ 
gade våre lågerftållen et litet ftycke ifrån 
kojan, och af hörde hela natten både 
Ulfvars tjutande och Lejons gryma 
rytande. 

Refan fortfattes morgonen derpå, 
den 16 Decemb. til den ftora Söndags» 
rivier, hvars kanter voro gaplka bran» 
te, och hvars omliggande fålt var tort 
och magert. 

1 

Vårt ftora med följe af Hottentotter 
hade nu til ftörfta delen öfvergifvit ofs, 
fedan de under refan fåt nog vildt at 
tracftera fig med, och fedan vi alt när¬ 
mare och närmare nalkades et land, fom 
fnart fkulle förvandlas til en fulkomlig 
Ödemark, der intet vildt var til at hop¬ 
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pas, och der al möjelig brift på vatn 
tillika ikulle yppa fig, Vi befunno ofe 
fålunda icke allenaft nåftan enfame, 
utan min Engellke Refekamerats oxar 
voro redan til en ftor del angrepne af 
klo-fjukän , få at flere af dem mycket 
haltade, och någre kunde knapt mera 
fpånnas före vagnen. 

I anfeende hårfcil måfte vi nu hålla 
rådplägning med våre Vagnskörare, och 
efter mogen öfverlågning nödgades vi 
taga, emot vår vilja och önikan, det 
beflut, at härifrån vånda om tilbaka 
igen, då vi icke fågo ofe iftånd, at med 
utmagrade och fjuke dragare kunna 
trånga ofs fram igenom et magert och 
öde falt, til Hollåndlke Nybyggarns vid 
Snöbergen, och uti Camdebo, 

Vi underlåto likväl icke, at vål un¬ 
derråtta ofe förut, af någre Gonoqvas 
Hottentotter om landets befkaffenhet, 
om vatnftållen, odjuren derftådes med 
mera, och funno, at fåltet nu redan var 
mycket uttorkadt, och at långe force¬ 
rade refor hade måft göras emellan de 
få faltagtige vatnftållen, fom under vå¬ 
gen kunde finnas. 

Det år dock icke altid få lått, at af 
G 5 Hot- 
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Hottentotterne få veta fanningen. Al¬ 
drig får man för tvårt gå på dem med 
frågor, då man vil utleta fanningen» 
utan igenom omvågar och hvarjehanda 
tal fmåningom framlåcka, hvad man vil 
utforlka. Hottentotterne åro annars för- 
behålfame, och vela fjelfve förut gerna 
veta, om det år godt eller elakt folk, 
fom kommer at beföka dem. Utom 
defs, fedan Hottentotterne öfvergifvifc 
ofs, voro vi ock nu beröfvade de Tol¬ 
kar , fom behöfdes, om CafFrar eller 
andre Nationer under vågen fkolle träf¬ 
fas. CafFerne åro vål icke för Hg fjelf¬ 
ve elakt folk , men fom de åga brilfc på 
jern, få åro de ftundom få fnåle derei- 
ter, at de icke göra lig fam vete af, afe 
mörda de Chriftne, endaft för at blifva 
ågare af Vagnshjuls-lkenorne och annat 
medfördt jern, hvilket de utfmida och 
flipa til fine Kaftfpjut. Desfe Caffrar 
hade för någre år fedan mördat Heup- 
njer och någre af defs medfölje, fom 
för at byta hg til Elfenbens-tånder reft 
in uti CafFernes och Tambuggernes land. 

Snöbergen (Snee-bevgdit vi hade 
årnat ftålla vår kofa, år et land, fom lig¬ 
ger högt, och lika fom på et berg med 
andre bredevid liggande bergs-högder. 

Af 
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Af den köld, fom der. råder, och den 
fno, fom der faller, har det fåt fit namn. 
Somlige år kan derflådes fnön blifva 
liggande ifrån det ena aret ti! det andra, 
och då nödgas Nybyggarne flytta der- 
ifrån til det få kallade underlandet. Ö- 
fter om Snöbergen och långre åt norr, 
ofvan för Cafferslandét, ligger Tambug- 
gernes land, och in til dem grånfar et 
folkflag, fom år litet til våxten, hvitare 
ån Hottentotten,' mod krulligt hår, och 
kallas fina Chinefare. 
• , i .% ’ ' ' ' 

CafTerne, hvars landfkap egenteli- 
gen börjas vid ftora Fifk-rivieret (Gron- 
te Fifeh-riviev}, odla en fort Arter, Bö¬ 
nor, och en Holcus, famt åro ganflta 
rike på ftore Bolkaps hjordar. 

Når eftermiddagens fvalka börjat 
infinna fig, och vi fåt något litet un- 
derföka de våxter hår funnos vid Ivu- 
kakatnma, foretogo vi ols vår återrela, 
dock icke fam ma vag, vi hitkommit, 
utan den öfra vågen til van Stacks 
rivier, och fedan derifrån til Zeeko-ri- 
vier, dit vi återkommo lyckeligen den 
ao December. 

Omkring van Stades rivier före- 
kommo de vackrafte Ikogar, fom jag i 
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hela landet blifvit varfe. Få af tråden 
Voro dock ånnu i bloma. Asfagay-trå- 
det (Curtifm faginea), af hvilket Hotten- 
totter och Caffrar göra kåpparne til fine 
Kaftfpjut, våxte hår fynnerligen ymnigt, 
och började nu utvekla fine fmå blomor. 
En myckenhet af Fjärilar ( Papiliones ) , 
fom annars åro få fålfynte i denna de¬ 
len af Africa, flögo omkring trådens 
toppar, utan at vi kunde racka dem. 

Under vågen markte jag vid fidan 
en rishög, på hvilken Hottentotterne 
almånt kaftade q viftar vid förbigåendet, 
och på tilfrågan, fvarades mig, at der 
vore en död Hottentots graf. 

Efter återkomften tilbragte vi nå- 
gre dagar före Jul, hos vår fordne vån, 
Jacob Kock, der vi nogfamt fysfesfat- 
tes med at Ikota och torka de tjock- 
bladige och faftfulle växter, fom under 
fednafte refan inåt landet blifvit famlade, 
och der våre dragare något litet fingo 
återhämta både krafter och hull. Hos 
de Reformerte firas Julhögtiden icke. 
Utan hvar och en förrättar fit vanliga 
arbete; men Nyårsdagen hålles få vi¬ 
da högtidlig , at grann arne då beföka 
hvarandra, 

En 
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En liten Vingård var på detta ftåile 
anlagd , åfven fom på någre få andre 
gårdar tip åt Krum-rivier; men druf» 
vorne mognade ej fårdeles, hvaraf* vi¬ 
net, fom pråsfades, blef mycket fyrligt, 
ja ftundom få furt, at det icke kunde 
drickas, utan endaft nytjas til brånvins 
brånning, fom af någre bönder med för¬ 
del idkades. 

Under Julhelgen fortfattes vår relä 
up åt Krum-rivier och Langeklof, hvar- 
åli gent emot Thomas Freres hem¬ 
man, öfver berget går en vagns-våg 
til Sitfikamma. 

I brift på Skött-kårror, hvartil ver» 
ke felades, fåg jag, huru Landtmanneii 
nytjad© Kalf-och Får-lkin, likfom fåc- 
kar, at dermed til Trägården låta ut* 
föra fin gödfel. 

Til Hannes Oloesons gård, an* 
komma vi den 28, och redo der ifrån åfe 
höger öfvér bergen feil Anders Olof* 

sons hemman* vid Rietvalley, uti Ca- 
menasfie land , hvilket landftycke låg 
emellan bergen, var fmalfc och hade åt* 
fkillige ftrödde berg och högder. Det 
tyktes åga famma högd, fom Langeklof 
och var et magert och torfe land. 

Nen- 
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Nenfca kallades hårftådes en växt, 
af Hottentotterne (Zygopbyllum herbace- 
um repens), fom fades vara giftig för 
Faren, åfven fom en annan bulke (_Zy- 
gopbyilum fesfiUfolium'), af fairnna Ilågte. 

Den 29, redo vi ifrån detta ftålle til 
Pet. Jordans hemman, liggande vid 

Olyfants Varma Badet, och den få kal¬ 
lade (Qftra) Elefants-rivier. 

Den breda Landftråckan, fom vi fär¬ 
dades öfver, var öfver alt Carro fält, 
ägde få bulkar, intet grås och föga vatn. 

Kön kallade Hottentotterne en hår¬ 
ftådes växande bulke Mejembryantbemum 
emavcidum) fom i hela landet var myc¬ 
ket namnkunnig. Hottentotter, åfven 
kommande ifrån aflågfne orter, håmta 
denne bulken med rot, ftjelk och bla¬ 
der, ftampa dem tilfammans, och fedan 
ihopvrida dem, fom en fpunnén tobak. 
Sedan låta de den gåfa och förvara den, 
til at tuggas, i fynnerhet emot torften. 
Ater man af denna ftraxt efter gåsnin¬ 
gen, få gifver han rus. Kön Ikal be¬ 
tyda tugbuls; af Nybyggarne får den 
namn af Canna-rot. Den fins endaft 
växande i de torrafte fält, och famlas 
måft af de Hottentotter, fom bo når in- 

til 
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til dem. Desfe drifva fedan, ofta vida 
ikring, bytes handel dermed, emot bo- 
fkap och andre varor. Inge Hottentot- 
ter eller Caffrar i hela landet åga något, 
mynt eller något dylikt, at drifva nå¬ 
gon handel med, utan all deras handel 
beftår uti byte, antingen med bofkap 
eller andre varor. 

Den 30, beföktes Varma Badet, hvil- 
ket utkommer under ftora bergs-ryg¬ 
gen vid foten, på någre famnars afftånd, 
ifrån den famma. Sten-arten uti bergs¬ 
foten var en helt fvart jern-malm, nå¬ 
got liknande jern-flagg, och jorden om¬ 
kring var helt brunagtig. Sjelfva bergs¬ 
ryggen hyfer mycket hvit qvarts. Vat- 
net år ganlka varmt, men icke kokhet, 
få at man kan fitta deri vid fjelfva ur- 
fprungen. Desfe åro trenne: det ftör- 
fta emot 6Her upvåller utur ganlka 
många ftörre och mindre kållor, hvars 
hola åger ofver en famns tvårlinea och 
denna år den, fom måft nytjas. Det 
andra ligger någre få famnar tii vånfter, 
och upkokar endaft utur en enda hola. 
Det tredje och minfta ligger någre fam¬ 
nar ifrån det andra. Ofvanpå vätnet 
fågs en blå, tun och fin hinna; på qvi- 
ftar och ftenar nedfåldes en Saffransgul 

ochra. 
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ochba. Smaken var blåckagtig, men 
lukten foga ftark. Af Thevatn blef 
vatnet blåagtigt, och af Kina-pulfver 
fvärthade det något, och röjde dermed 
fin jerrihaltighet. Vatnet nytjades icke 
til matkokning, men fades kunnanytjas 
til tvåtning, utan at det fläckade. Den 
jorden, fom låg nårmaft intil och om¬ 
kring Kållådrorne, var ganfka lös och 
bruhagtig , fam t hyfte något falt och 
fina glånfande jern-partiklar. Cryftaiier- 
ne af faltet voro ganika fine, och fun- 
nos få vål i den löfa jorden, fom ock-1 
få på tråftycken ^ fom lågo uti fjelfva 
jorden. På någre tråftycken, fom lågö 
i vatnet, funnos, utom den förut nämn¬ 
de ochran, tunna och Iköra fjåll, fom 
något blånkte, och af bönder troddes 
Vara Silfver, men tyktes vara jern-fjålL 
Når man iltter uti Badet, ökas blodets 
omlopp häftigt, och man år i fara, at 
fvimna. Vatnet nytjas vål aldramåft til 
Badning, men någre dricka det åfven. 
Vatnet ökas aldrig af regn eller torka, 
men vål, efter Böndernes intygande, 
utaf Ålkedunder. Tiden til at nytja vat¬ 
net, år något före, eller vid fölens up- 
gång, famt fent om aftonen, uti fval- 
kan, emedan det om dagen, under het¬ 
fan, år för mycket varmt. De fjuke 
■ fåt- 
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fatta fig rått ofver fjelfva ådrorne, mer 
eller mindre djupt deruti. 

At befigtiga landet på andra fidan 
om bergen, upklåttrade jag til defs hög- 
fta Ipitfar. Icke långt ifrån fågs då en 
bergs-rygg, fom var lågare ån detta 
berget, emellan hvilket det liggande 
landet var få bredt fom Langekloof, och 
beftod af kullar och dålder. Bakom den 
lågre bergs-ryggen låg et flått och ma¬ 
gert Carrofålt, få långt och bredt, utan 
någre berg, at ögat ej kunde hinna defs 
grans. Inge gårdar funnos på hela den¬ 
na vidlyftiga flåtten, igenom hvilke bön- 
derne refa ifrån Camdebo, genom Hex- 
rivier til Cap. Långt bort fades dock 
berg åter finnas, fom låra utftråcka fig 
ifrån Roggeveld til Snöbergen. 

Således voro hår de fidfte ryggar 
af den ofanteliga Berg-masfan, fom 
ftråkte fig ifrån Hautniqvas land och 
Harteqvas kloof, famt vid Norra andan 
ifrån Rode Sands och Kartous klyfi- 
terne, ånda tvårt ofver til det på an¬ 
dra fidan af Båckefålten liggande Car- 
ro. Och år det icke allenaft långs efter 
foten af denna bergsftråcka, fom Ny- 
byggarne uptagit fine båfte och förnåm- 
fte Landtgårdar, utan ock emellan defs 

s Del. H Bergs- 
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Bergs-ryggar, fom de inträngt fig, och 
fatt fig ned uti alle de dalar, fom Bergs¬ 
rygga rne emellan fig låmna. 

Det omåteliga torra Carrofålt, fom 
bakom nyfsnåmnde Bergs-masfa vidta¬ 
ger, och firåcker fig på längden ifrån 
den NW, ända til den SO ån dan af det 
fodra Africas hörn, famfc på bredden til 
Roggefålt och Snöbergen, kan i brift 
af vatn icke bebos af månnilkor, och 
knapt någre djur der uppehålla fig, om 
icke för en kort tid, uti eller ftraxt ef¬ 
ter regnmånaderne, då litet falt vatn 
hår och der vid någre holor kan finnas. 
De Nybyggare, fom der före aga hem¬ 
man på andra fidan om det, antingen 
på Roggefåltet eller Snöbergen, nödgas 
afpasfa denne tiden, til en fådan öde¬ 
marks genomfart. De nödgas då altid 
flå fit låger vid fådane fiållen, der en 
droppa vatn finnes, och emellan hvilke 
ftundom en 10 eller 12 ti mars refa, nat¬ 
tetid med fkyndefamhet rnåfte göras. 
Det år derföre ganfica nödigt, at vål 
kanna fådane vatnftållen, emedan, om 
någre Hottentotter flculle tråffas, fom 
kånde orten, man icke gårna af dem 
får någon uplyfning; ty om de veta, 
hvaråit et litet vatnftålle finnes , hålla 

de 
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de det hemligt, för at dervid kunna döl¬ 
ja fig, om de någon gång Ikulle behöf- 
va rymma. Grås finnes knapt uti det¬ 
ta faltet, få at en håft med möda kan 
finna fin föda, men oxarne hål]a til go¬ 
do både brakt vatn , och faltagtige bu- 
Ikars blader. Då man om dagen, och 
då folhettan år ftark, koxar utåt et få- 
danfc flått och tort falt, vifar fig en dal- 
ring i luften för ögat, nåftah lika fom, 
då man ler på en brinnande låga. 

Hottentotter, fom oftare genomvan¬ 
dra desfe torre Carrofålt, kånna och 
nytja flere utvågar, icke allenaft at mil¬ 
dra hungren. Utan i fynnerhet* at fläc¬ 
ka torften. Utom den förut nämnde 
växten, fom kallas Kön eller Gunna„ 
nytja de tvånne andre, nemligen en, 
fom kallas Kamekå eller Rarup, hvil- 
ken lkal vara en ftor och vatnagtig rot? 
den andra kallas Ku, fom åfven Ikal 
Vara en ftör och faftful rot. 

Våxterne, få vål örter, fom bulkar, 
åro uti Carrofålt mycket gleft fådde, 
och då åtminftone på åtta månaders tid 
ingen droppa regn faller ifrån himme¬ 
len, i et få brännande climat, år det fnart 
obegripeligt, huru desfe kunna bärga 
fig. Deras flammar och grenar åga ock» 

H 2 få 
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få utfeende af, at vara bråckelige och 
aldeles förtorkade ; men deremot åro 
bladerne mycket tjocke och fylde med 
en faltagtig våtlka, famt hålla fig gröne 
hela året öfver. Desfe frilke och ftån- 
digt grönlkande toppar och blader tor¬ 
de likvål af luften, fem om nåtterne år 
kylig, kunna infupa någon fuktighet, til 
fit underhål. Jordmånen fer aldeles för¬ 
bränd ut, år rödgul och beftår af lera, 
blandad med jern-ochra, famt kokfalt. 

1774, den 1 Januarii, ftålde vi vår 
kofa hemåt, ankommo förft til en Jan 
van Stade tilhörig gård, förbi et Gert 
van Royens hemman, och fedan förbi 
et van Fors hemman, til den Landtgård, 
fem Gert van Royen fjelf bebodde. 

Vi låto våre Kulkar och Hottentot- 
ter med åkdonen aftåga genom Harte- 
qvas kloof, med beftlning, at på Com- 
pagniets Poft Rietvalley förvänta vår 
ankomft, och jag, tillika med min En- 
gelike Refekamerat förefatte ofs, at til 
haft rida igenom det torra Carro, fem 
låg til höger, och fedan framkomma ige¬ 
nom Platfee-kloof. Men denna Expedi¬ 
tion aflopp icke 1 ardeles lyckeligen för 
ofs; tV fem i detta flata fält,, fem fål- 
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lan trampas och befökes, intet tekn tii 
våg finnes, l'å redo vi fnart vilfe, och 
förvillades ju längre, defto mer, få at 
vi til fl ut icke hittade hvarken fram el¬ 
ler tilbaka. Vi redo få fort, foin håftar- 
ne någon fin kunde det uthårda, och fö¬ 
len började fånka fig, utan at minfta 
tekn fyntes til något fådant ftålle, der 
någon gård kunde ligga. Når folan ånd- 
teligen gåt ned, och alt hopp var ute, 
drogo vi ols litet tilbaka til et ftålle, der 
en dåld fans, och uti h vil ken en liten 
båck, med trån omkring fine bräddar, 
ån nu ågde något vatn. Hår funno vi 
för rådeligt, at öfver natten lagra ofs. 
Vi affadlade våre håftar, bundo grimfkaf- 
tet omkring ena foten, at de ej fkulle 
bortlopa, och gjorde fedan förmedelft 
våre bösfor up en ganlka ftor eldbrafå 
af Cannabulken (Salfola apbylla'). Se¬ 
dan lagrade vi ofs bredevid elden med 
fadelen under hufvudet; men kunde icke 
få den minfta fömn, för en olidelig köld, 
fom ehuru i fig fjelf ej få mycket ftark, 
likvål i anfeende til den brännande het¬ 
ta, fom vi utftodo om dagarne, nu var 
för våre kroppar ganlka kånbar, och 
nödgade ofs någre gånger i timan ftiga 
up, för at o inlaga elden, och på alla 
lidor vårma ofs. Vi ågde den formon 

H 3 af 
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af våre fkjutgevår, at vi altid kunde fa 
eld, men vi ågde intet hopp, at få Ikjrn 
ta något til magens behof, i detta fålt. 
Jag hade derföre haft den förfigtiga om-, 
tankan, at i min jagt-talka inflicka nå- 
gre få fkorpor, och någre flycken bröfl> 
focker , fom ock nu koramo ofs ganlka 
vål til pafs. Så fnart morgonrådnan vi- 
fade fig, fågo vi ofs om efter våre hå- 
ftar, och funno, at de nu voro förfvund- 
ne , hvilket ej litet ökade vårt bekym¬ 
mer, ftadde i en ödemark, der vårt öde 
var ofåkert. Når vi fökt omkring i 
dålden på alle kanter, llego vi np på 
de högile kullar, och funno omfider, 
bakom desfe, våre håftar, fom fåkert 
årnade fig långre bort, för at fö k a båt¬ 
tre bete. Vi fadlade up och togo vår 
kofa fnedt emot bergen, der vi emot 
aftonen omfider ankoramo til en Rond^ 
gård, hvars ågare var få fattig, at han 
knapt ågde mer, ån tak öfver hufvud. 

Hår hvilade vi öfver natten, och to-, 
go vågen til Harteqvas kloof, der vi 
tråfFade vårt folk och våre åkdon. 

Vid Harteqvas kloof begynnes inåt 
en ny rad eller bergs-rygg, fom före-, 
nas med de förre, emellan hvilke kl of-, 
ven år fom et band. Carrofålt bakom 

den 
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den förra bergraden kan fåledes fes, då 
nian rider in i klofven genom den til- 
kommande Bergsraden, vid Groote 
Paardekraal. 

Hela den ftråcka af land, alt ifrån 
denna Harteqvas klof, anda ned til 
Camtous-rivier, fom nu år upfyld med 
Nybyggen, år likväl, icke länge fedan, 
förft befolkad; och för 2,3 år fedan fans 
hår icke et enda hemman, då år 1730, 
Gouverneuren Tulbagh utfånde åt den¬ 
na kuften en Garavan, för at fkaffa få- 
kre underråttelfer om kindet och dels 
inbyggare. Tulbagh, fom ån nu lefver 
i Caplka Invånarenas tackfamme hjer- 
tan, var en Gouverneur, fom anfåg Sig 
uphöjd til et anfenligt Ämbete och Huf- 
vudman för Regeringen öfver et vid- 
ftråckt land, icke för at endaft lefva 
vål, fmickra fit högmod och famla Ikat¬ 
ter, utan at med Hollåndlka Compag- 
niets lagliga interesfe, förena Nybygga¬ 
renas lycka, fortkomft och hela landets 
båfta. Denne Herre var altfå mån om, 
at efterhand låta underföka landet, alt 
långre och långre in. Til den åndan ut¬ 
rullades en Caravan år 1750, beftående 
af 150 man Soldater utur Citadellet, och 
tvånne Borgare, för hvilke en Officer, 

H 4 vid 
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vid namn Beutelar, var fat til Anfö¬ 
rare. På Compagniets koftnad medfån- 
des 11 vagnar, en myckenhet drag-och 
llagt-oxar, ammunition och proviant. 
Refan Ikulle fortfåttas in til Cafferslan- 
det, och fedan up åt Tambuggernas land, 
famt tilbaka genom Snöbergen och Cam- 
debo; men igenom Anförarens, högmod 
och oförftånd, uträttades föga, hvarfö- 
re han ockfå vid hemkomften, til fifc 
vålförtjånta ftraff bortfåndes härifrån. 
Han lefde , fom befålhafvande under re- 
fan ftrångt, och ftraffade hårdt, låt trum¬ 
man röras hela vågen, få at alt vildt 
förjagades, fom af de tvånne medföl¬ 
jande bönder i fynnerhet Ikulle fkjutas, 
och folket blef mycket uprorilkt. Når 
han h vila de på något ftålle öfver natten, 
ftåldes alle vagnar uti en cirkel, krea¬ 
turen flåptes inom den, och tälten up- 
flogos likafå inom de famma. Då han 
hunnit åndteligen til CafFerslandet, be- 
gåfvade han Caffers Captenen Paloo 

med en Grenadiers mösfa, och defs 
Broder med en annan, hvaröfver et 
CafFers-krig fedan fkal upkonunit. Det 
enda han uträttade til Compagniets nyt¬ 
ta, var det, at han uti hamnen vid 
Swartkops-rivier upfatte Compagniets 
vapn, uthuggit uti ften. Refan varade 

hela 
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hela 8 månader. Denne tiden var in¬ 
gen enda landtgård på andra' fidan af 
Harteqvas klof, utan vågarne få okän¬ 
de och obanade , at vagnarne måfte ftun- 
dom åfver de vårfte ftållen, af folket 
med hånderne dragas och ilåpas. 

Når vi ifrån Harteqvas klof hunnit 
til Gouds-rivier, lågo vi der ftilla en 
dag, för at hvila våre dragare, hvilke 
mycket befvårades defsutom af klofju- 
kan, få at min Refekamerat hår måfte 
låmna en af fine oxar, fom nu mera 
icke kunde fortkomma. Vi hade ock 
hår en obelkrifvelig hetta, hvars like 
jag icke kant hvarken förr eller fedan. 
Bondfolket ftångde igen både dörrar och 
fönfterluckor, för at inom hus åga Ikug- 
ga och fvalka. Foglar flögo med mö¬ 
da, och luften var ganlka het at andas. 
Hettan gick fåkert flere grader öfver 
100 på Fahrenheits Thermometen 

De följande dagarne fortfattes refan 
til Compagniets Poft Rietvalley, hvar- 
åft vi öfverblefvo någre dagar, för at 
hvila, och i fynnerhet, för at nu åfeer 
beföka ('Groot Faders l/o fe b') Farfars Ikog 
och efterfe, om icke trådfiagen derftå- 
des voro komne uti bloma, emedan det 
redan lidit långt in på Januarii månad, 

H 5 och 
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och fåledes fo mm aren mera var framli¬ 
den, ån de förre gångerne, fom vi be- 
fökt’ denne fkogen. 

Den 14 nu ar ii, begåfvo vi ofs dit, 
men voro icke mycket lyckeligare nu, 
ån förut, at få fe tråden uti bloma, 
mycket mindre förledde med frugt. Af 
någre funnos dock blomknopparne, ehu¬ 
ru outflagne, vara framkomne. 

För Compagniets rakning lågo hår 
nu tvånne Vedhuggare, fom fålde trå¬ 
den, och fedan framflåpade dem til få- 
dane ftållen, hvarifrån de kunde lasfas 
på vagnar. Et fådant framflåpande fked- 
de ofta med oxar, fom förmedeift rep, 
bundne om de kulfålde tråden, drogo 
dem fram ifrån de olåndigafte ftållen 
utur fkogen, deråft ingen lbrt åkdon 
möjeligen kunde brukas. 

Då jag liådanefter ej vidare ågde 
hopp, at mera få beföka detta ftålle, 
gjorde jag få mycket mera nu min flit, 
at af alle flag trådforter, famla och in¬ 
lägga til torkning grenar med blader, 
famt tillika göra mig noga underrättad 
om den nytta och bruk, hvartil hvarje 
trådfort hår i landet brukas och användes. 

De 
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De uti och omkring Ikogen växande 
trådflags nytta och bruk, var följande: 

Svart Jern - tråd (Svarte Eyzerbout, 
Gard nia Rotbmamia), år hårdt och ftarkt; 
brukas til vagns-axlar och til Itång på 
vagnar. 

Gul-tråd (Geelhout, llex croeea, år 
gult til fårgen , nåftan fom Buxbom, 
tåt och vackert; brukas til plankor och 
bjålkar vid husbygnad, til bord, Ikåp, 
dörrar och fönfterkarmar, fanit til fmör- 
kernor. 

Camasfie - tråd (Camasfie- bnnf), blir 
endaft en bulke, och faller fålunda i fmår- 
re ftycken, fom tjåna til inlågningar och 
lifter på meubler, til hyllar och annan 
fin redfkap; detta år efc af de finafte och 
tungafte trådflag. 

Rödt Pårontråd (Roode Peer), nytjas 
til vagns ^korgar, under och öfver axlar, 
famt til underredet på vagnar, 

Bucku-tråd [Bucku-bout, Olea capenfis), 
år det båfta trådflag til hjul på vagnar. 

Rödt Ahktråd (Rod-B!fe, Cunonia ca- 
pen/is'), år åfven mycket tjänligt til 
vagnshjul, hjulnafver och ftolar. 

Alketråd (Esfenbout, Esfenbootn, HauU 
ni- 

i 
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nti/vai Esfen, Eke berg ia capenfis'), år et 
ftort tråd, hårdt och tåt; brukas til hvar¬ 
jehanda flögdverke. 

Af Stlnkhout gifvas tvånne forter, 
hvit och brunt. Det bruna år et det 
vackrafte trådflag, mörkt med flammor, 
liknande Valnöt. Detta anvåndes til 
Skåp, Pulpeter, Stolar, Bord och annat 
fint husgeråd. Når det år nyfs huggit, 
ftinker det, hvaraf det fåt fit namn; 
men med tiden, då det fåt ligga i öp en 
luft, förgår den elaka lukten. 

Olivetråd QO/yvebout, Olea eurnpisa'), 
år ganlka tungt och brunt til fårgen. 
Stolar håraf förfärdigade, fåg jag ofta 
hos Landtmannen, hvilke voro ganlka 
tunge at handtera. Detta ftarka tråd¬ 
flag brukas ock til qvarnar. 

Vilde Catjepiring (Gardenia Thnnber» 
gia~), år et ftarkt och hårdt trådflag, 
och nytjas derföre til klubbor. 

Hvit Esfen brukas til Plankor, Vagns- 
håckar, Vagns-plankor, til Plankor för 
Skomakare och andre, at ikåra låder på, 
famt ftundom åfven til Skåp. 

\ 

Swart-baft (Royena viltoja') rytjas til 
Vagnskorgar, och feil Ok för dragoxar. 

Keur- 



Åter Re fan ifrån Caffers-hijkni’]’] 4. 

Keurhout (Sopbora capenfls), snvln- 
des til Hjul och Vagnskorgar. 

Mandeltråd fÄniandelhout), til Sko- 
hålar, och til Låfter åt Skomakare. 

Asfagay-tråd ( ./ésfagayboom, Curtifia 
faginea) til Diftelftång på Vagnar, och 
til Käppar på Hottentotternes Kaftfpjut. 

Dorn-hout QMimofa ntlotica), nytjas 
til Remikor under Vagnshjul, til Ok- 
fkidor, och at bran na Kol utaf. 

Waageboom ( Protes gr andiflor d), til 
Ved och Kolbrånning. 

Kreupelboom (P roten fpeciofa), tjå- 
nar med fin bark för Garfvarne, til lå¬ 
ders beredning och garfning. 

Leepelboom arbetas til Skedar och 
Trålkålar. 

De ftörfle Tråden uti AfrikanIke Iko- 
garne, få v ål uti denne, fom andre, vo¬ 
ro följande, nemligen: Geelhout (fllex 
crocea), Bucku (O len capenfis'), Tarcho- 
nanthus camphoratus och arboreus, Ro- 
od-Elfe (Cunonia capenfis') och Wit-Elfe, 
Stinkhout, Asfagayhout (Curtifld), Vil¬ 
de Caftanier fm Ide Caftanien, Brabejvm 
flellatum)) vilde Fikonträd (jsnide Fy- 
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gehoom, Fiats cnpenf.s'), Keureboom QSo- 
pbnra capenfis'), Mim ofa nilotica , och 
Esfe-boom (fkkebergia capenfisf 

På kullame våxte Omithogalum al- 
tisfimum, fom nu hårligen blomade och 
prydde fåltet med fin långa och blom-» 
rika fpira. Den fa des vara ymnig hvart 
fjerde år, och defs emellan föga vila lig. 

Den ig, refte vi ofver Swellendam 
til Ste in s gård. 

Den 19, ofver färgan der Brede-ri- 
vier och Zonder End ftöta tilhopa, famt 
ofver Hesfaqvas kloof förbi Gyllen- 

huysens hemman til Vollenhoven. 
Vid Brede-rivier, der rivier Zonder End 
med den lamma förenas, andas det ber¬ 
get, fom ifrån Rode Sand utlkjuter, och 
gent öfver detta ftålle formera Swelleh- 
dams bergen et hörn. 

Den ao, vidare förbi Melks gård til 

Compagniets Poft Tigerhuk, hvaråft icke 
allenaft en myckenhet kor hållas til 
Smörkerning för Compagniets egen rak¬ 
ning, utan ock uti de omliggande Iko- 
gar en myckenhet flögdverke hugges 
för Compagniets egit behof. Arbetsfol¬ 
ket har ock frihet, at hugga och fålja 
härifrån något ved och verke, til förbät¬ 

tring 
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tring i fit underhull; men ingen Landt- 
man tillätes, at hårftådes fålla något 
Uti Hauteniqvas och andre fkogar har 
vål Landtmannen frihet, at hugga, men 
på någre Hållen tillätes icke det, utan 
Regeringens enlkildta tilftånd, och fem 
Riksdalers contribution. 

På denna trakten uppehölt lig den 
få kallade Blå-Båcken (Blauwe Bock, Tjei- 
ran, Capra /eucophcea'), foni år en af de 
fållyntare i landet, hvit med iblandade 
fyarta hår. Blå-Båcken fades mycket 
vårdslöfa fine nyfödde ungar, få at de 
ofta af v ildjur förtåras. Detta fades va¬ 
ra orfaken, hvarföre denne Båck-forfc 
år föga talrik. Köttet tykfces vara fma- 
keligare, ån af andre. 

En myckenhet af den Africanfke ran- 
dige Håften (Equus Zebra), uppehölt fig 
ockfå hår. Vid 50 Riksdalers vite fick 
den icke fkjutas, och om någon lefvan- 
de kunde fångas, fkulle den famme hem- 
bjudas åt Gouverneuren. Gamle fångas 
mycket fållan och tåmjas aldrig. Unge 
blifva fållan vid lif, och ehuru de tyo- 
kas vara tåmde, åro de aldrig at lita på. 

Sedermera refte vi förbi Ju.rjen 

Lindes gård til Compagniets Poft vid 

Zoe- 
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Zoete Melks valley, hvaråft 24 man och 
en Sergeant hålles endaft för ikogshyg- 
ge ikull, i omliggande fkogar uti Bergs- 
klyfcorne. Härifrån får Compagniet til 
Ht Skepsvarf och bygnader det måfta 
verke, hvaraf hvarje månad tre frakter 
eller itore lals til Cap upköras. Arbets¬ 
folket åger ockfå hår vederbörandes til- 
ftånd, at för enikildt råkning något hug¬ 
ga och fålja. Större itycken tråd, få™ 
fom bjälkar och dylikt flåpas fram med 
oxar, och år den möda, hvarmed fådanfc 
iker, fnart fagt otrolig. Smårre verke, 
fåfom kilar, yxfkaft, muikotltockar, 
hjulverke, axlar och dylikt, båres altid 
intur ikogen, fedan det förut blifvit til¬ 
lhuggit. Når et ftörre tråd år nedfålt, 
låmnas det, at ligga någon tid, för at 
fpricka; fedan klyfves det, och tiiredes 
til tilkoinmande behof. 

Huru hvethalmen tiiredes och nytjas 
til taktåkning, fick jag hår tilfålle at fe. 
Kårfvarne flogös med axen emot en 
kubbe, få at både kornen utrnnno och 
axen afFollo. Detta trölkningsfåfc går 
mycket långfammare, ån med håftars 
trampning, men halmen bibehålies hel 
och jåmn. 

Den 
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Den 24, foro vi förbi (jZiekenbuys') 
Sjukhufet, en liten Compagniets Poft, 
fom lyder under den förra Pollen vid 
Zoete Melks valley, och håller endaft 
tvånne man; vidare til Groenewals 
gård , och fedan til Gyllenhuysen 
vid Swart-rivier. Swarte Bergen, fom 
börjades vid Groenewals gård, ända¬ 
des hår, och voro icke fårdeles höge. 

Den 25, fort-tågade vi vidare til Ba- 

denhorst, och Beijer vid Booter-rivier. 

En fvartflåckig Katt QFéverra), fick 
jag hår fkjuta; fkinnet deraf luktade få 
ftarkt Mufcus, at då det inuti Kärran 
uphängdes för at torkas-, kunde jag för 
defs olideliga ftank icke uthärda vid 
den famma. Denne lukt gör, at djuret 
icke gerna fångas af hundar. 

Bergs-ryggen, fom vi hade fet än¬ 
das vid Hesfaqvas klof, begynte vid li¬ 
dan af ldeine Hout-huk, bakom Fran- 
fche-huk. Inom Gro ote Hout-huks berg 
fågs ockfå utlkjuta en bergs-rygg, långs 
efter ftranden, fom gick nåltan ända til 
Musfelbay. Inom denna fidftnåmnde ut¬ 
går en annan rygg, fom Hutas emellan 
Gyllenhuysens och Groenewals 

gårdar, och. äger midt för Baden- 

2 Del. 1 horsts 
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horSts gård en hög fpits, fom kallas 
Babylons torn. Bägge desfe ryggar 
hånga icke tilhopa med de andre ber¬ 
gen , utan låmna en öpen plats vid 
Booter-rivier. 

Den 16, ankommo vi öfver Groote 
hout-huk, Palmit-och Stenbrafems-rivier, 
til Hottentots Hollands-berg, fom ofvan 
på fig åger flere gårdar. 

Babianer, firore och elake Markattor, 
med en ftjerfc, fom icke år längre ån lå¬ 
ren , funnos hår i bergen. Detta djur 
våxer långe och blir gammalt, nå lian 
ftort, fom en blodhund; den år då icke 
god, at åga bunden, ty utom jernkådja 
biter den lönder al ting. Någre hundar 
tilhopa kunna vål fånga en Babian, men 
en eller två ftundom icke; ty om Ba¬ 
bianen, fom år otroligt vig och fnabb, 
får fatta hunden vid bakfotcerne, ilånger 
han honom rund t i kring, ti Is den blir 
aldeles yr och likfom drucken. Med 
ilne grofve tänder biter han grymt och 
förfvarar fig envift. 

Sluteligen begåfvo vi ofs utföre ber¬ 
get, öfver defs branta backar, och öf¬ 
ver flacka fåltet til Cap. 

U~ys vr\x>ä 
Åter 



ö 

A terkommen få feiit til Staden, ef- 
XSL ter fem månaders refa, nödgades 
jag' nu fkynda mig, at med de i början 
af detta år 1774, til Europa hemfeglan- 
de Skeppen, kunna förfånda til Amfter- 
dams , Leidens och Leuwardens Bota- 
nilke Trägårdar , en anfenlig mångd af 
Lökar, Örter, Frön, lefvande Yåxter, 
famt til mine andre Gynnare en ftor 
myckenhet Lökar, Frön, Infedter, up- 
ftoppade Foglar, och andre fållynte Djur. 

De fyra förfta månader af året åro 
de, då måfta rörelfen år uti Gap, och då 
Skeppen, få vål Hollåndlke, fom främ¬ 
mande återkomma ifrån Oftra Indien, 
och andre utkomma ifrån Europa; få at 
på Capfka redden ej fållan denne tiden 
råknas mellan 20 och 30 Skepp. Den 
förfta Hollåndfka Retour-Flottan låg ock- 
få nu fård i g, och fick jag med den fam- 
ma affånda en del af famlingarne, famt 
fedan efter hand, få fort jag hant tillä- 

la ga - 
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ga det öfriga, med de fednare affeg- 
lande Skeppen. 

Et ifrån Holland utkommande Skepp, 
vid namn Bekvliet, efter en olyckelig 
och långfam refa, anlånde omfider hit. 
Igenom Capitenens fvaghet och okun¬ 
nighet hade Skeppet få förfallit under 
Äfricanfka landet» och förlorat fine rig- 
tige vindar, at det måfte lågga an til 
Angola, fedan det förut ankommit til 
Walvifch-bay med endaft 9 frifke om 
bord. Under den långfamma refan ha¬ 
de folket mycket fjuknat, ådragit fig 
Skörbjug, och fades blifvit både almånt 
och ftarkt åderlåtit, få at ftörre dolen 
af befåtningen dödfc ut. Både förfte 
Fåltfkåren och Capitenen anklagades 
för, at icke hafva förftåt fin fak. Den 
förre hade under refan aflidit, och den 
fednare undfick fit vålförtjånta ftraff. 
Utom det de fjuke Ikola blifvit på et 
aldeles förvåndt fått förfedde med otjån- 
lige läkemedel, få Ikola de åfven i an¬ 
dre affeenden blifvit ganlka vårdslöft 
handterade; en morgon ikola fyra dö¬ 
de blifvit angifne, hvaraf en, då han 
ikulle fys in uti mattan , befans Jefvan- 
de utaf Segelmakaren, ehuru han kort 
derefter upgaf andan. En annan mor¬ 

gon 



Cap 1774. 133 

gon hafva fem döde blifvit angifne: al¬ 
le blefvo i finé mattor infydde, och tvån- 
ne voro redan kaftade ofver bord; då 
den tredje kom på plankan, ropade han: 
min Herr Båtsman, jag lejver ån, hvar¬ 
vid Båtsmannen fkolat med nog o tidigt 
fkårnt frågat honom , hvad lejvev du? vet 
du det båttre, ån Fåltfkåven ? 

För hvarje fjnk, fom kommer ifrån 
något Skepp til Hofpi talet, måfte Capb* 
ten betala två Ikillingar, hvaremot han 
får behålla defs rantfon på Skeppet. 

• Nya Hofpitals bygnaden hade icke 
fårdeles långt hunnit denne fommar, ej 
eller kunde arbetet mycket fort lida. 
Af 90 man, fom hårtil voro anflagne, 
arbetade få och en ftor del gingo på 
pafs, eller nytjades til annat arbete på 
Hofpitalets rakning. 

Utom en vacker bygnad,/ anlagd in¬ 
om Compagniets Trågård i Staden, 
åger Gouverneuren en vacker bygnad 
vid Rondebofch, och en annan vid 
Nieuwland, bågge utom Staden, til fit 
noje, at förlufta fig på. En dylik fkul- 
le ockfå nu anlåggas uti Bayfals, til 
defs beqvåmlighet. 

13 Bå- 
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Både vid Rondebofch och Nieuw- 
land åger Compagniet ikone Trägårdar, 
hvarifran Skeppen och Sjukhufet förfes 
med nödige grönfaker. 

Sedan Gouverneuren van der 

Stell i början af detta tidehvarf jfla- 
git under fig både mycket och det bå- 
fta af landet, åfven fom åtlkillige andre 
af Compagniets betjäning, til lkada och 
förfång för Borgerfkap och Nybyggare, 
har det nu mera blifvit aldeles förbudit 
för dem, at åga någre Landtgårdar. 
Til erfåtning derföre, fedan de nödgats 
förfålja dem, har blifvit tilflagit dem 
någre andre fportlar, fåfom Difpencie- 
ren 5 procent af de inkommande och 5 
procent af utgående varor, Såd, Smör, 
med mera ; Casfeuren 2^ procent af 
Penningarne; Packhusmåftaren 4 pro¬ 
cent, Commislärien öfver Hofpitalet 5 
proéent, och Auftions-måftaren 3 pro¬ 
cent af alle varor, fom på Auétion för- 
fålias, utom deras vanliga månatligen 
anftggna gage. En och annan af de hö- 
gré Ämbetsman åga fåledes endaft när¬ 
mare Cap någon liten luftgård, at ftun- 
dom förlufta fig på, men hvarifran lik- 
yål inge varor förfåljas. 

De 
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De hitkommande Skeppen medbrag- 
te den tidningen, at Baron van Plet- 

tenberg biifvit utnåmnd til Gouver- 
nenr ofVer Cap och dels Colonje, famt 
inftåltes icke långt derefter i fit Ämbete. 

Gohverneuren tillika med 7 Politie- 
Råd, Iger högfta befå let ofver få vål 
Compagniets handel hårftådes, fom hela 
Nybyggets hushålning, utan at ftå un¬ 
der Regeringen uti Batavia, fom annars 
har högfta befålet ofver de uti Indien 
varande Handels-Contoirer. 

Alle brotmål höra til Juftitiae-Rådet, 
och defs afdömande. Uti detta praefi- 
derar Commendanten för Garnifonen, 
och Gouverneuren har deri ingen ting 
at fåga, men teknar endaft fit namn på 
de fvårafte domar, fom angå lifvet. 

För öfrigt åro uti Nybygget tvåm 
ne andra Jurisdictioner, nemligen en på 
Stellenbofch, hvarunder 4 Förfamlingar 
lyda med 4 fina egna Kyrkor, fåfom 
Stellenbofch , Drakenftein , Swartland 
och Rode Sand; den andra på Swellem 
dam , hvarunder lyder en enda, nog 
vidlyftig Förfamling, hvilken likvål åm 
nu icke biifvit förled med fin egen Kyr¬ 
ka eller Pråft. 
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Sedan Caplka udden af Portugeferne 
blifvifc för trehundrade år fedan förft 
uptåkt, beföktes den vål både af Por- 
tugefare öfver hundrade års tid, och fe¬ 
dan åfven af Hollåndlka Compagniets 
Skepp, inemot et halft feculum, innan 
något af detta landet blef tagit uti be- 
fitning, och någon odling deri gjordes. 
Således år hela Nybyggets ålder ånnu 
icke öfver iao. år. Ty når Hollåndlka 
Skeppen 1650 återrefte ifrån Oftindien 
och hår intogo, genom byte med Hofc- 
tentotterne förfrilkning, befågs landet 
förfta gången med någon upmårkfamhet 
af en på Flottan varande Fåltlkår, vid 
namn Jan van Riebeek, fom ågde nå¬ 
gon infigt i Botaniken. Och fom han 
fant både climat och jordmon tjänlig til 
odling af allehanda Trågårdsfaker och 
Frukt-trån, få föreflog han, efter hem- 
komften , för Direfteurerne, at hårftå- 
des anlågga et Nybygge. 

Efter mogen ofverlågning blef få- 
dapt beflutadt, ock Jan van Riebeek 

utfåndes fåfom Amiral och Gommen- 
deur med 4 Skepp, forfedde med byg- 
nings-materialier, Timmermän och alle¬ 
handa Fröflag. Vid ankomften til Cap, 
handlade han med Hottentotterne om 

af- 
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aftrådandet af et ftycke land, hvarpå 
en Fällning, Packhus och Sjukhus byg- 
des, lamt forlta grunden lades til den fto- 
ra och blomftrande Colonien, fom mera 
hedrar månnilkoflågtet, ån alle Alexan- 
dri xVIagni iegrar, och mycket mer, 
ån a:la de ftora eröfringar, fom Hol- 
låndlka Nationens fegerrika vapn formåfc 
göra i de öfrige delar af verlden. 

Den fumma, för hvilken förfta Land- 
ftycket blifvit inköpt, upgifves mycket 
olika, åfven fom ftorleken af det inköp¬ 
te landet. Den förra upgifves i varor 
til 50,000 Hollåndfke Gyllen, fom fedan 
vid et förnyadt köp, Ikolat blifvit ökt 
med 30,000 Gyllen; ehuru den verke- 
ligen torde vara få ftor i Compagniets 
rakning, fynes det mig aldeles otroligt, 
at Hottentotterne någon In åtnjutit ftör- 
re delen deraf. Det fednare föregifves 
ftråcka lig ut, ånda til Mosfelbay; men 
detta år få mycket mindre både länt 
och möjeligt, fom under den tid van 

Riebeék fedan var Gouverneur på Cap, 
hans ytterfte uptåckter ej ftråkte fig 
långre , ån til det berget, fom efter ho¬ 
nom fåt namn af Riebeek Caftel, och 
ligger et godt ftycke inom den långa 
bergsraden. Efter min tanka var det 

I 5 in- 
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inköpte landet i början ej {torre, ån det, 
fom utftråcker flg emellan Taffelberget 
och Zont-rivier, hvarifrån fedan Colo- 
nien blifvit beftåndigt mer och mer ut¬ 
vidgad , på famma lått, fom den ån nu 
dageligen tilvå^cer och vidgas ut. Cita- 
dellet bygdes i början af trå och jord, 
och år 1664 anlades det förft af ften 
med fine grafvar och bolverk. Vid Zout- 
rivier blef anlagd tillika en liten Skans 
Ko-våndan QK^er de Koe') kallad, för at 
lkydda Compagniets bolkap, fom beta¬ 
des i fåltet inom den, och at hindra 
fam me bolkap, antingen gå öfver denna 
å til Hottentotternes land , eller at röfvas 
bort af landets egne infödingar. Til den 
ån dan bygdes åfven vid Skanfen et Stall 
för 50 Häftar, hvarmed Hottentotterne 
i haft, fom fprungo vigt och fort un¬ 
dan, kunde efterfåttas. Detta var utan 
tvifvel den förfta och ringa början til 
Nybygget, och en Landtgård vid Con- 
ftantia, fom van Riebeek der anlade. 
Och denna början lårer icke varit år- 
nad, at göras få utftråkt, fom den fe¬ 
dan blifvit, utan endaft til odling af få 
mycket, fom de ankommande Skeppen 
til fin förfrilkning kunde hafva nödigt; 
men då landets milda climat, jordens 
frugtbarliet och invånarnes fvaghet blif¬ 

vit 



139 Cap 1774. 

vit n årm are utrönte, beflots, at anläg¬ 
ga hårftådes et anfenligare nybygge, 
och til den ändan öfvertaltes åtlkillige i 
Europa at utrefa, och at hårftådes fåtta 
Hg ned famt upodla et godt ftycke land, 
foin lämnades dem och efterkommånde 
til evårdelig egendom. Kort derefter, 
utf ändes åfven gift växte flickor ifrån 
Barn hu fen, för at ånnu mera föröka 
detta nybygge, hvars invånare i början 
på credifc undfingo de til landets odling 
nödige redlkap, och utbredde fig fedan 
til Stellenbofch, dernaft til Drakenftein, 
hvaråft de Franlke Reformerte flygtin- 
garne i fynnerhet förftårkte nybygget; 
och fedan på andra fidan om bergen til 
Rode Sand. Derefter befolkades hela 
Swartland , ehuru fandigt och mera ma¬ 
gert. Omlider har nybygget på de 30 
fednaft förflutne åren fåt den aldraha- 
ftigafte och måft betydande tilvåxt, få 
at landet icke allenaft blifvit ifrån Rode 
Sand och Hottentots Hollands berg in¬ 
tagit och bebodt, ända til Swellendam, 
utan åfven uti Musfelbay, Hautniqvas, 
Lange-ldoof, Krum-rivier och ända ut 
til Camtous-ri vier, famt uti Backe-och 
Roggefålten, Camdebo och Snöbergen. 

Caplka Nybygget inbegriper un¬ 
der 
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der fig Staden, med defs Forfamling och 
Kyrka, Pari med defs Forfamling och 
Kyrka, Tiger bergen med mera och 
ftråcker fig ut til Mosfelbanks-rivier 
och Bayfals. 

Stellenbofch Colonie har blifvit an¬ 
lagd af Gouverneuren Simon van der 
Stell , 1670, fåfom et Torp, förfedt med 
egit Rådhus och Kyrka, liggande 8 mil 
ifrån Cap. Den utftråcker fig ifrån Ti¬ 
gerbergen til Hottentots Holland, och 
inemot Bayfals, famt vid norra ändan til 
Pari ocl> Mtsfelbank.—/ 

Drakenftein blef anlagd t 1670, med 
en mycket liten Kyrka, och ligger få 
nåra til Stellenbofch, afc den i alle hån- 
feenden kunnat lyda derunder. Denna 
blef ockfå an fed fom en fårlkild Colonie, 
mera af fmickran, ån nödvändighet. 

Compagniefc betalte nu för et lefvan- 
de får end af t 4 Hollåndlka fkiliingar, 
och Borgarne i Staden betalte en fkilling 
för 12 marker Fårkött. 

Af Skeps-Officerare logerade ganfka 
månge i det hus, der jag bodde. En Styr¬ 
man betalte der för hvarje dag altid 
mindre ån en Capiten, emedan hans lön 
var mindre, oagtadt han njöt famma 

go- 
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goda herberge, lamma mat,'frihet och 
uppafsning; och föreföll mig denna in- 
råtning, i flere hånfeenden, både artig 
och billig. 

Kol år en ganfka dyr vara på Cap, 
och hitföres merendels ifrån Europa. 
För en ftig Kol, forn bör hålla 36 Skep- 
por (^Scbepels'), men utlämnas åt köpa¬ 
ren endaft til 32, betala Smederne 18 
R:sdr, och för 100 mark. Jern 8 R*sdr. 

Lök-växter lära utan tvifvel hvila, 
emedan de icke fes alle år i lika myc¬ 
kenhet. På fontlige ftållen fer man dem 
det ena året uti ftörfta myckenhet, och 
det andra året näftan aldeles icke. 

Når en Slaf gör Grannarne något 
förfång eller lkålmftycken, få får ge- 
menligen husbonden, fom äger honom, 
erfåtta lkadan oeh pligta derföre, ofta 
hälften få mycket, fom Slafven år vård, 
ånfkönt åfven Slafven derföre kan få 
krops-ftraff. 

Når en ringare Compagniets tjänare 
förbryter flg, får han gemenligen ftryk 
eller krops-ftraff; men en Borgare, fom 
felat, blir belagd med böter; det förra 
länder til förbåtring i feder, det fednare 
til förbåtring i Fifealens casfa. 

Gif- 
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Giftermåls-Balken på Cap år i flere 
hånfeenden nog olik den, lom fins i lag¬ 
böcker på andre ftållen, och akten ikaps- 
Ikilnader fke hår, ofta för fynnerlige 
omftåndigheter. Sardyn , fom varit 
Soldat i 17 års tid, ho It krog, famfc dans- 
hus för fåmre folk; defs huftru blef in 
för ratten öfvertygad med tvånne vit- 
nen, at vara en trumflagares hora. 
Mannen, fom klagade, fick vål ikiljas 
ifrån hanne; men hon blef likvål befriad 
ifrån alt vidare ftraff, då han deremot 
fick prygel, och fån des fedan til Bata- 
via, utan at få njuta det minfta af fin 
egendom. 

En vifs Hattmakare i Staden, fom 
lefde ogift, hade aflat barn med tvånne 
af fine Slafpigor. För den enas barn 
begårte han fom Fader dopet, och deSr 
fe blefvo döpte famt frie, men den an¬ 
dras barn förblefvo Slafvar och odöpte. 

Vintren var detta år uti Junio, Julio 
och Augufto ganfka kall, med mycket 
regn och kdt^. I fynnerhet voro den 6 
Julii Duyvelsberg och TafFelbergets båd- 
dår helt hvite, och tåkte med fhö och 
hagel. På flere ftållen hade vinftockar- 
ne, åfven fom andre grönfaker i Trä¬ 
gård arne tagit fkada och frufit bort. 

En 
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En ganska vacker tåkfc gång Cher- 
ceau) var uti Compagniets Trågård an¬ 
lagd , utaf Caftanie trån, fom nu voro 
anfenligen tjocke och ftore. Denna blef 
i år, på Gouverneurens befalning, hel 
och hållen nedhuggen, för at af dels 
vackra tråd fcilverka åtlkiliige meubler. 
I defs ftålie omgrafdes fedan landet til 
Ekars plantering, fom likvål åfven få 
litet låra kunna ätergifva Trägården en 
få vacker prydnad, fom de rare djur 
mera låra komma uti Compagniets Trä¬ 
gård , hvilke den vördnadsvärde Gou- 
verneuren Tulbagh ifrån det inre Afri- 
ca dit låtit förfamla, men en mindre vål- 
finnad defs efterträdare, efter defs död, 
åter utflåpt i fältet, til rof för andre 
vildjur. 

Frugten af Mefembryanthemum up- 
fördes ftundom til Staden, fom en ra¬ 
ritet, och kallades Rofa de Jerichd. Når 
den lågges i vatn, öpnar den fmånin- 
gom alle line frö-rum, och liknar alde- 
les en Sol, och når den j^rkar igen, 
drager den fig fmåningom tilhopa. Det 
år en både befynnerlig och nödig egen- 
Ikap, fom utmärker en alvis Skapares 
vifa inråtning, i det, at denna växten, 
lom finnes i de torrafte fålfc, under tor¬ 

kan 
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kan innefparrar noga fine frön, men då 
regntiden infaller och frön kunna gro , 
öpnar fine rum och låter frön falla ut 
afc kringfpridas, Vatnet, hvaruti en få- 
dan frukt legat, gifves ftundom åt få- 
dane huftrur, fom ikola falla i barnfång, 
och tros hos dem göra låtta barnfångar. 

Krogar åro mycket mera fålfynfce, 
ån uti Europa, och Vinkällare ånnu fål- 
fyntare, i et land, der nåftan hvar och 
en i fit egit hus år förfed med nödigt 
vin för fit bord och fine vånner. Icke 
defto mindre gifvas, merendels för det 
fåmre folkets ikul, en och annan få 
kallad krog, ehuru olik dem, fom fin¬ 
nas til få ftort öfverflöd i det uplyfta 
Europa. Krogarne åro inrättade icke få 
mycket för at dricka och fupa, hvarpå 
ofta följa fylleri, oljud och flagsmål; 
utan mera för ro och nöje ikul. Der- 
före åro Krogarne hår tillika Dan shus , 
deråit hvar afton muficanter infinna fig 
och gåfterne, fom betala endaft vinet, 
och det ganika dyrt, åga tilfålle at dan¬ 
fa. Inge kortfpel tålas, och danfen va¬ 
rar til en viis ti ma på natten, då hvar 
och en går fredligt hem til fit, utan 
at bulra eller ikråma andre, fom hår 
icke låtteligen af natvakten ikulle kun¬ 

na 



Gap iff4. 

ha tålas, eller af Regeringen låmnas 
oftraffadt. 

Under mine Sedigé ftunder underlåt 
jag aldrig, ät beföka backar, berg och 
de omkring Staden liggande fålten. At 
båra en bok och andre nödige faker til 
Fröns och örters inläggande, hade jag 
oftaft ined mig en legder ilaf; men i år 
hån de mig, at igenom Fåltfkårens förforg 
och godhet, utur Holpitalet få mig til 
hjelp, at båra detta bagage, en mah, 
fom igenom et befynnerligt öde kom¬ 
mit, at beföka denhe Africas ytterfte 
udde i föder. Han var föd i Tylkland, 
och hade för fin handel mycket reft 
och uppehållit fig uti Holland, Frank¬ 
rike och England, der han fednafi: var 
boertde, och dref en liten handel med 
visfe forter Médicamenter (Droguer), 
famt någre Chemilke Praeparater. För 
denne fin handel hade han, efter defs 
egen beråttelfe > gjort en refa ifrån Eng¬ 
land til Frankrike, men blifvit af ftorra 
drifven emot Höllåndike kuften, och der 
lidit Skepsbrott, famt förlorat al fin lilla 
egendom. Andteligen med lifvet kom¬ 
men til lands, hade han förfålt fine knå- 
fpånnen, och med denna lilla penning 
til fit uppehälle begifvit fig til Amfter- 
dam, der han tråffat en gammal vån» 

» Del. K fom 
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fom erböd honom fin hjelp, och under 
löfte at IkafFa honom herberge, förde 
honom til en Sjålköpare. Efter ditkom- 
ften hade hans vån begårt brånvin, mat 
och vin, fom de bågge gemenfamt för¬ 
tärde. Då omilder hans vån fkildes vid 
honom, hade han ock mårkt, at han 
af Sjålköparen undfåt tvånne Ducater. 
Derpå hade han blifvit hindrad, at frät 
gå ut; och fom han icke allenaft vål 
förftod Hollåndlka fpråket, utan ockfå 
dä mårkte, at han råkat i en Sjålköpa- 
res hånder, hade han hotat Sjålköparen, 
at anklaga honom, deråft han icke för- 
fatte honom i fin frihet. Sjålköparen 
underrättade fig då om hans perfon; 
men fom denne fattige mannen icke 
kunde betala, hvad fom var förtårdt, och 
hvilket icke han , utan hans vån infor¬ 
drat, få ville icke Sjålköparen, til fin 
lkada flåppa honom.. Kår han ledan 
kommit om bord, utan at förut vara 
närvarande och antagen på Oftindifka 
hufet, hade han vål vid mönftringen 
beklagat fig för Direéteuren; men fom 
denne uflingen nu mera icke eller kun¬ 
de godtgöra, hvad Sjålköparen för defs 
råkning, undfåt til utruftning af Com- 
pagniet, måfte han låta fig behaga, at 
fegla af til Gap, dit han fjuk ankom 
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och blef förd til Hofpitalet. Han gjor¬ 
de mig et par gånger fållkap, men för- 
fatte fig fnart igen i fin frihet, i det 
han rymde bort med et af de Engellke 
Skeppen, fom lågo på redden. 

Granat-åplen våxte vål uti flere Trä¬ 
gårdar, men fåldes icke, eller åtos uti 
fårdeles mjrckenhet uti Staden. Der- 
emot fåldes mera almånt åkta Caftanier 
(/Ejculus pavia), fom nytjades til defert 
på borden och åtos ftekte famt Ikalade 
med litet fmor. 

Med de utkommande Skeppen hade 
jag icke allenaft den hugnaden, at ige¬ 
nom bref förvisfas deroin, at mine Gyn¬ 
nare i Amfterdam med nöje emottagit 
och anfet, hvad jag förut hemfånt, 
utan ockfå undfick en fumma pennin¬ 
gar uti Ducater, til godtgörande af en 
del, af den Ikuld, jag hittils under två 
års tid förfat mig uti. 

Ifrån Engeland hade utkommit, at 
vidare fegla til Bengalen, Fru Monson, 

hvilken företagit fig en få lång och be- 
fvårlig fjörefa, icke allenaft för at göra. 
fin man fållkap, fom utgick fom Öfver- 
fte för et Regemente til Oftindien; utan 
ockfå af kårlek til Natural - Hiftorien. 
Under den tiden detta lårda Fruntim¬ 
mer hår viftades, gjorde hon åtlkilliga.. 

K z vac- 
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vackra Samlingar, i fynnerhet af Djur-* 
riket; och fom jag oftaft ågde det nö¬ 
jet, at tillika med Herr Masson göra 
Hanne fållkap til de omkringliggande 
Landtgårdar, famt mycket bidraga til 
dels Samlingars förökande, få hade Hon 
före fin afreia den godheten, at föråra 
mig en prågtig och dyrbar Ring, til hog- 
komft af defs Perfon, och för mig fat* 
tade hedrande vånlkap. Hon var et Frun¬ 
timmer af 60 års ålder, och förftod i~ 
bland flere fpråk, åfven något det La- 
tinlka, famt hade på egen koftnad med¬ 
fört en Ritare, fom vid famlande och 
afritande af rara Naturalier fkulie vara 
Hånne behjelpelig. 

Regeringen i Cap hade beflutat, at 
detta år fånda et Fartyg QHoeker) til 
Madagafcar, för at tilbyta iig Slafvar, 
och Gouverneuren Baron van Plet- 
tenberg ågde för mig den ynneft, at 
tilbjuda mig, fåfom fö-rfte Fåltlkår göra 
denna Refan. Men, ehuru gårna jag 
befökt en få ftor och mårkelig Ö, lek¬ 
te likvål min hog mycket mera, på en 
refa in åt Norra Delen af Africa. Jag 
undanbad mig derföre denna refan, och 
recommenderade en min Vån och Lands¬ 
man, Herr Oldenburg, fom tvånne år 
på mine excurfioner öfvat fig i Botani¬ 

ken, 
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ken, at få fåfom Asfiftent medfölja. 
Detta bl ef ockfå beviljat, och Herr Ol- 
denburg gjorde åfven någre famlingar 
af örter, men hade icke den lyckan, at 
med lifvet komma tilbaka ifrån et ofundt 
och brännande climat. 

Emedlertid, under det jag fördref 
vintren i' Staden, vifade mig Råds-Her¬ 
ren Berg' en ganfka fynnerlig Svamp, 
( Hy duor a), foih blifvit fkickad til Ho¬ 
nom, fåfom en befynnerlig fålfamhet 
ifrån någon inuti landet boende Landt- 
man. Denne Svampen, fom kallades 
Jackhals-koft, och fans vid underföknin- 
gen vara til fine biomred ningsd elar den 
aldrabefynnerligafte utaf alla hifctils be¬ 
kanta växter, gjorde mit beflut än¬ 
nu mera faft och oryggeligt, at beföka. 
de norrut ifrån Cap belågne länder, och 
at underföka denne Svampen, med fle¬ 
ra växter i defs egen, ehuru ganfka 
torra och magra hem-ort. 

Jag ruftade mig til efter förra årens 
vanlighet uti September månad, och 
fick åfven nu den En gelike Trågårds- 
måftaren Mas son til Refekamerat, ehu¬ 
ru han icke var hugad, gt göra detta 
år någon lång refa. 

^ 
K 3 Den 



Ijf» 29 September 1774, företog jag mig, 
^ med mit Refefålfkap, Tredje Refan 
inåt Africanfka landet. Öfver *Zout-ri~ 
vier och Mosfelbanks-rivier kommo vi 
til Vifchershuk, en Compagniets Sådes- 
gård, den Gouverneuren nytjar. Detta 
år voro hår utfådde go tunnor Såd, 

Pifs-fjukan grasferade hår ibland Bo- 
Ikapen och förorfakades af Euphorbia 
geniftoides. Emot denne fjukdom bru¬ 
kade Landtmannen , fåfom et berömdt 
medel, at ingifva Bolkapen en thekop 
full med pulver utaf Strutsågg-lkal, blan- 
dadt med åttika. Grufet af Refina Eu- 
phorbiae, fora faftnade i vatnröret, ficks 
ftundom ut, helt hvit och långt, fom 
et halft fjnger. 

Den 30, redo vi förbi Engeears 
gård , til Math. Greee vid Mosfel- 
banks-rivier. 

Harar funnos uti ganfka ftor ymnig¬ 
het, i desfe låge fandfålten, och uti defs 
fmå bulkar, at mannogfamt kunde Ikju- 

ta 
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ta deraf, få mycket man ville; men in¬ 
gen latte något vårde på detta flag tor¬ 
ra villebråd. 

Hår omtalades mycket en Hotten- 
tots Fatn-melon, fom Ikal vara en ftor 
och laftful rot, hvilken de kalla Kon, 
mala til mjöl och baka til bröd. 

Den 1 OBober fårdades vi öfver Mos- 
felbanks-rivier til Jurgen Kutse, och 
vidare til Abrah. Bosman vid Parisberg. 

Berget Pari år et icke mycket högt 
eller långt berg, men mycket vatnrikt, 
få at det med vatn rundeligen kan för- 

• fe de å ymfe fidor under det lamma 
belågne gårdar, och en vid dels fot lig¬ 
gande, anfenligen ftor qvarn. 

Kyrkan år belågen på öftra lidan af 
berget. 

Hemmanen hårftådes Iköta måft Vin¬ 
gårdar, hvars ftockar ofta voro af 50 
års ålder, och gåfvo et låckert och godt 
vin. Hvete odlades hår ej fårdeles myc¬ 
ket, och Trågårdsf-ugterne voro ringa 
til mångden, åfven fom Bolkapen. 

Vi blefvo hår öfverliggande et par 
dagar, för at öfver alt granlka berget 
Når vi på öftra fidan upkommit emot 

K 4 top- 
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toppen, befågo vi et ftålle-, fom kalla-* 
des Compagniets kallare Q keldev), Den 
beftod af en något concav, ftor bergs* 
håll, fom fallit öfver en annan motim 
tan de håll. Bågge desfe berghällar for* 
merade lika fom en hvålfd källare, öpen 
emot bägge åndar, och h vilken ågde en 
ganlka ljuflig fvalka, 

Parlika Diamanter kallades tvåone 
ganlka ftore , nakne, bran te och nåftan 
conifke berg, hvars fot var få vid, at 
en timas tid behöfdes, til at gå rundt 
omkring dem, 

Den 5, til Hannes van Aarde vid 
Paardeberg, fom år något högre, ån 
Pari, ligger enftaka, och har fåt fit 

namn af vilde Caplke Häftar fZebra) , 
fom fordom i myckenhet hår uppehål¬ 
lit lig. Nu fans endaft et du fin af det¬ 
ta vackra djur , och de voro af Rege¬ 
ringen fridlyfte, famt föga Ikygge. 

Den j, til Lospers hemman, cch 

Den g, förbi Pet. Lospers och Joh. 
Walthers gårdar til Dreijers hem¬ 
man vid Kibeck Caftel, et ftort berg, 
få kallad t eftc-r van Rxebeek, denna Co- 
loniens förfte anlåggare och Gouver- 

neur. 
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neur. Berget var anfenligt högt med 
branta kanter. 

Jag och min Refekamerat upklåttra- 
de en dag til detta Bergets höga Ipitfar, 
under (det våre vagnar utfpånde lör at 
heta vid fidan af det lamma. Vi upgin- 
go vid en ånda, och måfte göra nåftan 
en hel cirkel-tour, innan vi kunde korm 
ma til en fpits, dit vi årnade ols. Up- 
koinne på högden, fågo vi våre åkdon 
ligga nedan före foten; men fådane bran¬ 
ter, på denna fidan, äflkilde ofs ifrån dem, 
at det fyntes ofs omöjeligt hår kunna 
nedftiga, utan at nödgas taga famma våg 
tilbaka, fom vi kommit, och fom gjor¬ 
de Ihart en hel mils omvåg. Under det 
vi hår upfökte och inlade några fålfyn- 
ta vaxter, hittade jag dock på en gan- 
Ika gen, men tillika ganlka farlig utvåg, 
at komma til andra fidan om bergets 
tvårbranta och lod råtta vågg. Det var 
en fpringa af någre famnars långd, och 
få fmal, at den endatt kunde fatta en 
medelmåttigt tjock månnilka. Jag våga¬ 
de på hånder och fotter krypa igenom 
denna, och kom lyckeligen öfver til an¬ 
dra fidan, hvarifrån var éndaft et godt 
bösfelkots afftånd ifrån våre åkdon. Min 
Refekamerat, tillika med defs hund fco- 

K 5 da 
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do beftörte öfver mit vågfamma företa¬ 
gande, den ene tjutande, och den andre 
nåftan gråtande, fam t harm fen derof- 
ver, at han enfam måfte göra en lång 
om våg, utan at våga fig famma gen v g. 
Min driftighet lönades med en ganlka 
liten ört, fom ficks uti bergets fpricka, 
och fom jag fedan förgåfves fokte, at 
mera finna, på andre ftållen. 

Den 11, til Vliermuys drift och får¬ 
ja, förbi Lombarts och Owerholsens 

hemman famt Honingberg, hvilket år 
et lågt och kort berg. 

Den 12, til Vilhelm Burgers få^ 

plats vid Mi'jes drift och rivier, der åk¬ 

donen med båt fördes öfver, och oxar- 

ne drefvos öfver limmande. 

Den 13, obferverade jag en regnbo- 

ge, fom var mycket blek, med de mat- 

tafte fårgor, endaft formerad af en up- 

ftigande dimba. 

Den 14, ankommo vi til Hanekamps 
gård vid Piketberg, hvilket hår utftråk- 
te fig i N. och S., men hade vid öftra 
fidan emot norr inbugter, hvars ryggar 
ftröko uti SO ock NW, Emot norra 
åndan går berget nåftan in til den långa 
bergsraden, hvarifrån et hörn af bergs- 

ryg- 
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ryggar utlkjuter, hvilke bergs-ryggar gå 
til ftranden. Af detta tyktes det vål, 
fom Picketberg hade en annan (direétion) 
utftråckning, ån alle andre berg, men det 
år endaft på öftra fidan, fom en dylik 
rygg går, och vid norra åndan conti- 
tiueras berget vidare, och Ikjuter långt 
ut i SO och NW. Detta berg år hö¬ 
gre ån Ribek Caftel, och åger mycket 
branta och otilgångeliga kranfar i öfter 
och norr. 

En bulke kallad Sand-OJywe (Do- 
doncea anguftifolia) våxte hår, fom ågde 
et hårdt trådflag, hviiket torkades och 
decocten deraf dracks emot Feber, få- 
fom et purgerande medel. 

Tigrar uppehöllo fig ymnogt ibland 
bulkarne, uti desfe fandige fälten, och 
fåg jag flere perfoner, fom af dem biif- 
vit illa bitne, ehuru ingen månnifka blif- 
vit af någon Tiger dödad. Flere erkän¬ 
de hår, at en Tiger håldre åter en vild 
båck, ån et får. En Tiger anfes före 
vara mera fallk och mindre ädelmodig, 
ån et Lejon. Sållan fkal han underlåta, 
at rufa på en månnilka, fom går förbi 
en bulke, der han ligger, och omöjeli- 
gen Ikal han kunna tåla, at höra de or¬ 
den Ja Ja ropas , utan at angripa. En 

Ma- 
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Madagafcars ilaf omtaltes, fom hade, då 
han gådt affides bakom en bulke, blifvit 
angripen af en Tiger, och få iila fårad, 
at han af blodets miftning fallit i van- 
magt, men tillika fattat Tigern vid ftru- 
pen, och fåiedes aldeles qvåft honom, 
få at Tigern fans dod och Slafven bre- 
devid afdånad. Caplke Tigern år liten, 
vid pafs af en hunds ftorlek. 

Elephanter voro nu utrotade i des¬ 
fe fålt, hvaråft de fordom i myckenhet 
funnits. Båfta undanflygten för desfe 
ftore djur, hvars högd går til 18 fot, 
fades vara, antingen at fly til vatn, el¬ 
ler någon bergs-refva. 

En Dufva (Jtoode Turtelduyv, Colum- 
ha fenegalenfis'), fingo vi omkring Piket¬ 
berg aldraförft Ikjuta. Den finnes an¬ 
nars långre inåt landet härifrån, och fa¬ 
des förft för vid pafs 7 år fedan hafva 
begynt at fynas få långt up emot Cap. 

Stapelia incarnata, en tjockgrenig 
våxt utan blader, fans fålfynt i negden 
af bergen, och Hottentotterne åto den 
famma, fedan de bortlkalat kanterne med 
defs taggar. 

Vogel-valley var en fort af tråik, 
fom låg under bergen gent emot Pari, 

och 
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och fom af Sjöfoglar famt Snäppor myc- 
ket beföktes. 

Yågarne voro hår öfver alt fandi- 
ge och tunge, lika fom omkring Sak 
dahna-baijen. 

Bredevid Piketberg emot norr lågö 
Capten kloofs berg, inom det vidare åt 
inorr Drie Fontains berg, och fedan Ba- 
biansberg, hvilket med fin© åtfkillige 
hufvuden gick til ftranden. 

Vidare refte vi til Cårrelspecks 

hemman, liggande under Piketberg, 
derifrån til Gert Smidt , och fedan til 
Dirk KuTSe, hvaråft Verlooren-Valley 
tog fin början, och utkom ifrån bergen 
af den långa bergsraden, famt åndteli- 
gen til And. Greef. 

Hemmanen på denne trakten ågde 
Vingårdar, Sädesåkrar och Iköne Trä¬ 
gårdar. 

Hår påhittade jag en Citron, fom in- 
neflöt inom fig en annan med fit rigtk 
ga Ikal förfed. Ingendera af bagge ha¬ 
de någre kärnar uti fig, och den innerfta 
Citronens lkal fmakade åfven fyrligt. 

Likafå fick jag hår fe et Gåsågg, 
inom hvilket et annat ågg var inneflutit. 

Det 
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Det yttre ågget var förfedt med fin 
gula, men det inneflutna ågget liade 
aideles ingen. 

Strutfar voro almånhe i hela denna 
trakten. De gjorde Landtmannen uti 
defs åkrar ofta betydelig Ikada, i det 
de ankommo flere uti troppar, och för¬ 
tärde ijelfva axen af hvetet, få at hal¬ 
men enfam ftundom blef qvarftående. 
Til kroppen år fogelen icke högre ån 
liden, och då han afplåckar axen, ned¬ 
böjer han lin långa hals, få at de ej 
kunna på långre håll uptåckas; dere- 
mot då fogelen blir minfta buller varfe, 
uphöjer han fit hufvud på fin långa hals, 
och kan fålunda tidigt blifva faran var¬ 
fe , och fly undan, innan Bonden kan 
komma honom under Ikott-håll. 

Når fogelen löper, fer han ftålt ut, 
och tyckes icke ikynda fig mycket, e- 
huru det år mycket lidande, i fynner- 
het då han åger medvind; når det nå¬ 
got litet blåfer, fläktar han med vingar- 
ne, och under häftig flygt, forthjelper 
fig med dem. Då år det ockfå aideles 
omöjeligt, at med den fnållafte håft hin¬ 
na up honom, hvilket endaft kan lke då 
det år ganlka varmt och tillika lugnt vå¬ 
der, eller vingarne blifvit honom aflkutne. 

Un- 
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Under mit ridande en morgonftund 
kom jag at rida tåt forbi et dålle, der 
en Struts-hona låg i fit bo, och fom 
fprang up, för at förfölja mig, i tanka, 
at hindra mig blifva varfe defs ungar 
eller ågg. Hvarje gång jag vånde mig 
med håften emot henne, gick hon vål 
undan, och låt jaga fig en 10 eller 12 
deg förut, men få fnart jag fortfatte 
min våg, kom hon gen ad efter. 

Bönderne talte åfven hårftådes der- 
ora, at i Strutsägg ftundom Ikola finnas 
en eller tvånne llenar, fom åro hårde, 
hvite och dore, fom en liten böna, nå¬ 
got platte och glatte, hvilke flipas och 
infattas til knappar; men jag hade aldrig 
den lyckan kunna få fe dem. 

Rapphöns QTetrao') funnos på flere 
ftållen i landet, åfven hår och på någre 
orter öfverflödigt. Be flögo icke ftraxt 
up, når vi redo i traf efter dem, utan 
lupo få fnålt långs efter vågen undan, 
at vi knappad kunde hinna up dem, 
men omfider togo de åt fidan til flyg» 
ten med et häftigt Ikriande. 

Verlooren-Valley kallades hår en å, 
fom hade fin uprinnelfe ifrån bergs-ra¬ 
den, och utladade fig uti hafvet. Defs 

drån- 
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ftrånder voro oftaft bevåxte med Starr1 
och Såf (^Carex, Amndo), fora ftundom 
ågde flere alnars högd, få at ån på få- 
dane ftållen icke kunde Ikonjas. Inom 
förlkansningen af en fådan hög hvafs» 
ågde en oräknelig mångd foglar fit til» 
håll och fin friftad, fåfom flere forter 
Hågrar Avdea major och carulea med 
flere), Ander Q Anates) och andre (Fu- 
lica) forten På lomlige ftållen var den 
fmal, och på andre bred, i fynnerhet 
utvidgade den fig mer och mer, närma¬ 
re emot ftranden. På fomlige ftållen 
ågde den ftora hålor och djupa vatn- 
famlingar. Den utlöper i Oceanen åt 
norra fidan, och då den år låg, fynes 
mynningen torr och af upkaftad fand 
aldeles tildåmd och ftillaftående. Ju när¬ 
mare man kommer ftranden, defto dju¬ 
pare blir han midt uti, och defto mera 
fri ifrån Hvafs. Den kröker fig under 
fit lopp uti många bugter, och löper 
emellan tvånne ej fårdeles höga bergs- 
ryggan Vatnet år föt och god t; men 
blir närmare ftranden af hafvets inblan¬ 
dade bölja, i fynnerhet under den tor¬ 
ra årstiden, faltagtigt. Långs efter den¬ 
na camperade vi flere dagar, under bar 
himmel, åhda til defs utlopp, i et fan- 
digt och magert falt ä der inge eoloni- 

fter 
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fter bodde,^och der endaft någre få få- 
platfer voro, fom anförtroddes meren¬ 
dels åt Hottentotter at vårda. 

Vid början af Ver!ooren Valley, gent 
emot andan af Picketberg, utfkjuter en 
bergsrygg, fom går ned til ftranden, 
der Verlooren Valley åndas, och utgör 
högderna på ena fidan om denna ån. 

Ifrån Picketberg uifkjuta åfven någre 
bergs-ryggar, hvilke fluta lig på andra 
iidan af Verlooren Valley. 

Den flora och långa Bergsraden, 
fom ånda ifrån Cap Fallo vid Hottentots 
Holland continuerat tvårt öfver hela lan¬ 
det, andades nu hår uti ftrödde och af- 
brutne bergskullar och högder, få at 
man icke hade nödigt vid denna norra 
åndan öfverfara nåmnde Bergsrad, lika 
fom vid Rode Sands och Pickenirs 
klofvarne. 

•Vid en gård, der endaft Hottentot¬ 
ter vårdade Bolkaps-hjorden, hade vi 
den olågenheten, at blifva fmittade 'med 
ohyra. Vi lågrade ofs vål et godt ftyc- 
ke ifrån desfas boningar, men på fäl¬ 
tet rundt omkring hade de, innan vår 
ankomft, utbredt fine af infeéler lefvan- 
de fkinfållar, hvaraf våre hufvudkud- 

» Del. L dar, 
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dar, på hvilke vi i fkuggan af våre åk¬ 
don plågade iitta, ftraxt fingo inqvar- 
tering, få at vi med flere dagars mö- 
dofamt arbete knapt kunde blifva qvitte 
en hop hungrige och obehagelige gifter. 

På Ormar var en ymnig vålfignelfe 
uti desfe fan di ge och med fmå bulkar 
bevåxte fan df ål t. Ingen dag gick förbi, 
at icke flere af ofs fångades, och för¬ 
varades uti brånvins-kaggarne. Under 
det vä fåto på marken at åta, lupo de 
fom oftaft tvårt öfver lår och ben, bå¬ 
de på mig och mit refefållkap, utan at 
någon af ofs blef biten. "En gång flin- 
grade fig en Orm öfver vånftra benet 
på mig, hvilken utan at bita, låt fig fag- 
teligen affkakas. En annan Orm kom 
framkrypande under lifvet på mig, då 
jag låg på marken, och fedan öfver nak¬ 
na benet, få kall fom en is, på en af 
refefållkapet, fom fat bredevid mig, 
utan at göra ofs någon den minfta lka- 
da. Håraf tyckes tydeligen kunna flu- 
tas, at Ormarne ej gerna foka til at 
hugga, deråft de icke trampas eller på 
annat fått fkadas, få at de nödgas för- 
fvara fig. Flere gånger runno Ormar 
fram tvårt öfver vågen, och ej fållan, 

emel- 
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emellan håftfötterne, utan at göra hä¬ 
ften något förfång. 

Holor i fanden, fom voro tilhål för 
Sandmulvadan, voro hår aldraymni¬ 
galt, få at ridandet til håft var ganfka 
befvårligt och farligt, emedan hållen 
nedföll djupt uti dem, och ftupade myc¬ 
ket ofta. 

Ifrån Verlooren Valley, refte vi fe- 
d er mera til Lange Valley , fom år en 
dylik rivier, fom den förra, men myc¬ 
ket mindre; och härifrån hade vi et gan¬ 
fka långt och tort Carrofålt at genom¬ 
vandra, innan vi hunno up emot bergen 
igen, och til et llålle, fom kallades Her- 
re-Herberget QHeeren Logement'). 

Högderne voro ganfka fan di ge, lan¬ 
det tort och fåplatfer fålfynte, vid hvil- 
ke bönderne fjelfve icke bodde, utan 
höllo der endaft någre legde Hottentot- 
ter, til at valla Bofkaps-hjordarne, fom 
hår voro endafte afvelen, emedan för 
torka och magerhet hvarken fåd kunde 
våxa eller Trägårdar anläggas. 

Den 2$, innan vi koramo til Herre 
Logementet, pasferade vi under vågen 
åtfkillige fmå dålder, föga djupe, fom nu 
af fommartorkan voro redan aldeles ut- 

L 2 tor- 
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t orkade. Desfe voro af efc befynnerligfc 
och egit utfeende, emedan leran, fom 
under regntiden upblötes och omröres 
uti vatnet, nu fy ntes hafva hvarftals fat 
fig ned, uti flere lameller af olika fin¬ 
het , hvilke nu af hettan hade fpruckit 
och feydeligen vifade fig. Det underfta 
hvarfvet var grofre och innehölt en hop 
främmande partiklar, de der enligt fin 
tyngd, hade forft fat fig ned. Den 6fi¬ 
ra ikorpan var både renare och finare, 
famt få torr, at den fållade fig vid tun¬ 
ga och läppar, likfem en ny tobaks- 
pipa. Denne, få vål, fom andre Afri- 
canlke Stenforter har jag famlat, och 
til Kongl. Academiens Mineral-Cabinet 
uti Upfala förärat. 

Under vågen fram til Herre Loge¬ 
mentet, påfant jag en långe förut efter- 
fökt fålfynt våxt, nemligen Codon Ro- 
yeni, hvaraf endaft fågs en enda bulke, 
den jag dock aldrig lårer kunna någon- 
fin förglöma. Dagen var en af de he- 
tafte, och varmen få odrågelig, at vi 
frugtade, det våre kreatur lkulle alde- 
les förfmåkta och upgifras. Af denna 
olideliga och plågande hetta voro vå¬ 
re kroppar lika fom upfvålde och Qpo- 
v erm) fvet-holen i högfta måtton öpna- 

de» 
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de. Bufken fom vi träffade, var öfver 
ait kläd med hvite, bråklige och ge- 
nomfkinlige taggar, hvilke, då jag' och 
min Refekamerat ruiåde til, och tåflade, 
at med bara händer alplåcka de måfte 
blomor, få fårade vå re händer, at vi 
deraf uti flere dagars tid hade mycken 
plåga och olågenhet. 

Åndteligen aldeles utmattade fram- 
kommo vi til Herre Logementet, fom 
var en dal emellan bergen , med en la¬ 
gom hög backe, fom Ikulle upköras , 
för at komma in uti et annat landftrek, 
fom icke eller var mycket frugtbart. 

t 

Herre Logementet kallas detta ftål- 
le, fom var angenämt med något fmå 
fkog, och en bäck af föt vatn, derföre, 
at på ena fidan af berget, nlftan i vå- 
fter, år en ftor ingröpning, lik en fal, 
formerad aftvånne utholkade hållar, fom 
vitrat och fallit fålunda ut. Jag klättra¬ 
de dit up, och fan åtlkillige Refandes, 
namn anteknade på våggarne. Brede- 
vid denna var en annan hvålfd utgröp- 
ning, men något mindre. 

Uti den förra af desfe holor var en 
liten rämna, i hvilken et tråd, förmo- 
deligen en Sideroxylon, hade fåftat fi- 

L 3 ne 
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ne rotter, och ftod fulkomligen frodig* 
af mer ån fyra alnars högd, oagtadt 
den icke kunde få mera vatn til fin til- 
våxt och underhåll, ån det ringa, fom 
under regn-tiden kunde i råmnan ftad- 
na q var, 

r Bergen voro för öfrigt hår och 
rundt omkring af et tort, magert, bräck¬ 
ligt och lika fom förbråndt utfeende, 
med en myckenhet ftora, nakna och 
löfa ftenar. 

Under det vi hårftådes förfrifkade 
ofs, och vederqvikte våre utmattade 
dra gare, ankom ifrån Olyfants-rivier en 
Landtman til haft, fom berättade, at et 
Lejon uppehölt fig, der vi måfte fram¬ 
tåga, och at det nyligen hade varit fet 
vid vågen, der det ock Iprungit efter 
en Hottentot. 

Vi hade dock ingen annan utvåg» 
ån denna farliga kofa at vålja, utan up- 
bröto dagen derefter den 16, och för 
at båttre vara på vår vagt, redo vi he¬ 
la dagen med upfpånd hane och bösfor- 
ne på armen, laddade med kulor, til 
defs vi fent om aftonen uti fult mörker 
framkommo til Pet. van Seele vid 
Olyfants-rivier, der vi på et godt ftålie 
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hos et vanligt och gåftfrit vårdfolk for 
någre dagars tid qvarblefvo. 

Vågen var måft ofver alt fandig, 
och de hög ler vi genomredo, vilade på 
dels nakna klippor en röd fandften med 
inipåckade kifelftenar, fom tyktes blif- 
vit uti fandftenen inneflutne, innan den 
hårdnat til et falt berg, och at de för¬ 
res glatta yta åfven före deras inneflu- 
tande af haivets bölja blifvit flipad. 

Åtlkillige berg voro hår ofvanpå plat- 
te , lika fom Taffelberg, och åndades 
bakom Olyfants-rivier, innan de hun- 
no til ftranden , emellan hvilken och 
bergen Ikal vara en hel dagsrefas bred t 
och flått fålt. Båckefålts Bergen ånda¬ 
des åfven emot ftranden, på andra fidan 
om Olyfants-rivier, an fen ligt höge och 
ej fmåningom afflutande. 

Kamerup kallades hår Hottentotter- 
nes Vatn-melon, en ftor faftfull rot. 

Karup åter kallades roten af en Lo- 
belia, hvilken Hottentotterne åta. 

Moor-wortel kallades en Umbellat, 
af hvilkens rot och honung, förmedelft 
gåsning, Hottentotterne tilverka en rus- 
gifvande dryck. 

L 4 En 
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En vild Gås (Anns agjptiaca) hoit 
lig uti ftora Olyfants-rivieret, ftraxt ne¬ 
dan för gården, och gjorde mycken fka- 
da uti Bondens hvetåkrar. Hon hade 
förut blifvit fkuten och fårad af hagel, 
men undfluppit med lifvet. Detta gjor¬ 
de, at hon var mera fkyg och få var- 
fam, at hon vid gårdsfolkets minfta 
åfyn flydde til andra fidan af ån, få at 
ingen kunde komma hånne inom fkott- 
håll. Som jag var främmande, tyktes 
hon mindre frukta för mig, hvilket gjor¬ 
de, at jag kunde en gång luta på hån- 
nes ankomft på denna fidan af ån och 
åndteligen fkjuta hånne, til mit vård¬ 
folks myckna glädje. 

Som vi härifrån hade torre och öde 
länder, at färdas igenom, voro vi an¬ 
gelägne om , at hår förfe ofe med våg- 
koft, nemligen fkorpor, bröd, fmör och 
fårlkt kött, hvilket vår hederliga vär¬ 
dinna med mycken välvilja för ofs til¬ 
lagade. Uti en liten båt förde vi öfver 
den tåmeligen breda Olyfants-rivier, alt 
vårt bagage, och drefvo derefter våre 
oxar fimmande med åkdonen öfver den 
famma, fom på flere ftållen var ganfka 
djup, och hvars ftrånder pryddes med 

en 
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en vacker fkog af åtfkillige flags trån, 
i fynnerhet Mimofa nilotica. 

Sedan redo vi den 30, nedan for än¬ 
dan af bergen, hvars förfta och ftörfta 
utfkjutande hörn kallades Windhuk, och 
den andra Maskamma. Vi an ko mm o til 
en fåplats , fom tilhörde Ras, och kal¬ 
lades Trutru. Hår fant jag på fmårre 
backar den få kallade Hottentotternes 
Vatn melon, fom jag långe efterfökt och 
längtat afc få kånna. Roten var nåftan 
klotrund, öfver et qvarter i diameter, 
något gulagtig, och af den hårdhet, fom 
en Rofva vanligen åger.e Smaken var 
angenäm och lålkande. Ates gerna ut- 
af Hottentotterne. Bloman deraf fans 
icke vål utflagen, men den tyktes mig 
höra til Contortaram ordo, och i fyn¬ 
nerhet tykte jag den höra til Cerope- 
giae eller Periplocse llågte. 

Fåitet var al tid tort. Vatn fans vål i 
Bergs kl yfterne, och ftundom under ber¬ 
gen , men fjelfva landet var dock få ma¬ 
gert , at inge hemman kunnat anläggas. 

Båckiands berg fågo vi ligga fram 
för o Is, hvilkefc utfköt emot fjöfidan 
långt, och med flere utftående hörn, 
lika fom med lika många bergsrader. 

L 5 Den 
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Den 31, fortfatées refan genom ök¬ 
nen , fom blef ju långre, defto torrare. 
Vågen igenom ödemarken var minft tre 
dags re for, och under hela denna ftråc- 
ka funnos ieke mer, ån endaft trenne 
ftållen, fom denne tiden ånnu ågde litet 
falt vatn. Men desfe fmå vätnftållen vo¬ 
ro få mycket fvårare at finna, fom de 
icke lågo vid fjelfva vågen •, utan et 
ftycke derifrån. En främmande refer 
dem låtteligen förbi, och löper lifsfara 
för fig och fin bofkap. Til al lycka för 
ofs, träffade vi en Landtman, komman¬ 
de ifrån Cap, fom nu framrefte famma 
våg, men hvilken vi likvål med våre 
fvage kreatur icke kunde följa. Vi an¬ 
modade derföre honom, at upfåtta en 
ftqck med et ftycke linne på de ftållen 
af vågen , der vi borde hvila, och uti 
hvars granlkap vi borde föka en få fål- 
fynt vara, fom falt vatn i desfe torfti- 
ge lånder år. Den ena afton träffade 
vi lyckeligen råtta vatnftållet, kalladt 
Enkelde Dornbooms-rivier; men den 
andra icke. få at kreaturen nåftan alde- 
les måft upgifvas för hetta och torft, 
innan vi tredje dagen om afton hunno 
fram under Båcklands berg, der vi hvi¬ 
lade öfver natten, vid en liten båck af 
frilkt vatn, kallad Dormrivier, fedan vi 

fa- 
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Farit förbi et fiålle, fom kallades (Leu• 
roedans eller Leuwejagt) JLejondanS; 

Vintertiden, då regn faller, flytta 
Bönderne för någon tid med fin bofkap 
til detta landet, fom år då det aldra- 
tjånligafte til får-afvel, ehuru ej altid för 
annan bolkap. Fåren blifva ockfå i des¬ 
fe magre fålt, oftaft få fete, at köttet 
ej kan åtas. De magrafte får valjas 
der före altid til flagt. Når Slagtare hår 
uphandlat en fårfkock, och fedan drifvit 
den 40 å 50 mil til Cap, få blifva de ge- 
menligen hålne före vara lagom fete , 
til at flagtas. 

Alle bergen hårftådes gingo NNO 
emot fjön, och SSW emot landet inåt, 
der de voro mycket platte. Emot kran- 
farne voro de mycket jåmne, och likfom 
afikurne, utan hufvuden. 

Til vånfter fågs en bergsrad börjas, 
fom ftråckte fig långs efter ftranden, 
och var ej fårdeles hög. 

Uti detta Carro-land våxte de måfle, 
och fynnerligafte Mefembryanthema och 
deremot få Crasfulae, Euphorbiae och 
Cotyledones. 

November den z, redo vi up före Båck- 
lands 
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lands berg, underftödde med a:ne par 
oxar, af den befkedlige Landtmannen, 
fom farit ofs förbi, emedan våre draga- 
re voro aldeles afmattade och oförmög¬ 
ne, och berget få brant, at flere Hot- 
tentotter med rep måfte fafthålla åkdo¬ 
nen, och hindra dem ifrån omftjåipning. 
Berget år icke allenaft mycket brant, 
utan ockfå ganfka kulligt, med fkiffer- 
ftenar. Öfverft var en brant rygg, och 
fjelfva kranfen nåftan lod råt. Ofvan på 
var berget jåmt, luften kallare, och fäl¬ 
tet gråsrikt. 

Båckefålt ligger emellan den 30 och 
31 graden, föder om JEqvafcorn. 

Under det vi tågade up före berget, 
funno vi hår et Aloes flag (Aloé dicbo- 
twia'), hvars ftam, då den hunnit blifva 
lagom tjock, af Hottentotterne utholkas 
och brukas til Pil-koger. 

Åfven få trötte, fom ej litet förnöj¬ 
de framkommo vi fedan til Clas Lo¬ 

spers gård, dit vi forledit år vål år- 
nade ofs, men för timad olycka icke 
kunde framkomma. Vi funno i denne 
hederlige Landtman , under någre da¬ 
gars hvila, en åfven få frikoftig vård, 
fom. vi förut uti honom funnit en tro¬ 

gen 
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gen vågvifare och benägen hjelpare. 
Han var den rikafte Fåraherde i hela 
landet, och ågde nu åtminftone ia,ooo 
Får, famfc mer ån 600 ftor Hornbofkap, 
utom en tropp af vid pafs aoo Kalfvar. 

Yi lämnade nu en landsftråcka til 
vånfter, närmare feranden, fom innehaf- 
ves och bebos af tvånne folkrike och 
förmögne folkflag, lilla och ftora Na- 
maqvas. Desfe idka bolkaps - lkötfel, 
och tyckte jag deras bofkap vara af et 
helt annat flag, ån både CafFernes och 
In byggarn es, merendels mycket hög- 
bent, flor och utan knyl på ryggen. 

Båckland, fom vi nu hunnit komma 
til, år ej annat, ån et någorlunda högt 
berg, fom ofvan på år flått, och emot 
kranfen går med åtfkillige hörn ut emot 
fjoftranden. Det beftod utaf flere bäd¬ 
dar : ofverfta bådden år fandften, ofta 
fpåckad med runde flipade kifelftenar. 
Oftaft år fandftenen Ikifrig och vitrar 
fonder af regn. 

Emedan landet alt hår omkring var 
mycket ofrugtbart, och fördenfkul föga 
inkråktadt af Nybyggare, få funnos hår 
och der åtfkillige fmå Hottentots fam» 
hållen, fom ågde fmårre Bofkaps-hjor- 

dar? 
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dar; och en ftör del af dem voro åfverä 
i tjlnft, hos de få hår boende bönder, 
der de tjånade för bolkapslön och an¬ 
dre fmåfaker. 

Med desfe få vål , fom med de lån- 
gre in åt Roggefålt boende Hottentot- 
tef, hvilke fordom varit mera folkrike 
och förmögne, har Hollåndlka Compag- 
niet för detta drifvit byteshandel, fom 
nu merendels aldeles uphört, för den 
oråtvifa och våldfamhet, fom de utfån- 
de Bytesmånnerne härvid föröfvade.., 
och hvarmed Gouverneurerne oftaft fet 
igenom fingren, hvars fak det icke tyc¬ 
kes vara, at ifra för Naturens och 
Månlklighetens rått, utan blott för 
Compagniets eller egit intresfe. Når 
af Gouverneuren en Poft-Corporal med 
någre man utfåndes til byte af Hotten- 
totternes oxar, emot Arrak, Glasper- 
lor, Jern och något Tobak, tilbytte han 
fig icke allenaft deras Slagt-oxar, utan 
Kalfvar, Kor och Får. Och detta byte 
lkedde icke altid med Hot te n totter n es 
goda vilja och famtycke, utan med 
tvång och ofta med våld, och det icke 
allenaft af de hemmavarandes utan åf- 
ven de bortovarandes bofkap. Utom defs 
voro de nedrige nog, at med vatn ut- 
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fpåda den medförde Arraken, och f|le- 
des at förfåmra den. Denne bytes han-* 
del förorfakade efter hand en fådan ve-1 
dervilja derföre, at en del Hottentotter 
ej vidare vårdade öka fin hjord, och 
en del öfvergåfvo aldeles ijelfva orten, 
och lupo bort, famt fedan ftundom flu- 
lo bolkap ifrån Landtmannen, fom efter 
hand bemågtigade fig landet. Corpora- 
len Feldman tilbytte fig icke långefe- 
dan fåledes 500 oxar, hvaraf han fjelf 
riktade fig med de måfte, och låmnade 
endaft 50 til Compagniets Slagt-hus. Så¬ 
lunda har denne; byteshandel, fom för 
Compagniet var foga fordelagtig, men 
för Hottentotterne obillig och grym, 
nu mera, få vål på denna NW, fom på 
den SO fidan af Africa uphört, i fyn- 
nerhet fedan landet blifvit fult bebodt 
och Landtmannen, rik på bolkap, nu 
kan lefverera deraf, få mycket, fom nå¬ 
gon fin tarfvas. Skulle någonfin en dy¬ 
lik handel Ike, bör den anftållas hos Caf-^ 
ferne och Namaqvas folken, hvilke åga 
mycken bolkap, och hittils i fit land af 
Nybyggarne ej lidit något intrång. 

Ifrån Båckland fågo vi Roggefålts 
bergen emot öfter, och Han tums-ber¬ 
gen nårmare, emot norr, famt vidare 

emot 
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emot norden en bergsrad, bakom hvff- 
ken fades ligga en oåndeligen lång flått 
utan berg, forfed med flere faltpannor„ 
och fom Ikal vara bebod af Bofchismans 
Hottentotter. Alle nyfsnåmde berg lig¬ 
ga högt, och likafom ofvanpå Back- 
lands-berg. 

Bofchismans Hofctentofcfcerne innehaf- 
va den fåmre, magrare, naknare och 
kallare delen af Äfricas fodra udde emot 
N och O, ifrån Namaqvas land, tvårt- 
öfver Roggefålt, och anda bort til Snö¬ 
bergen. Betta foikflag år ock det fat- 
tigafte, det uflafte af alle. Sållan eller 
aldrig äga de någon bolkap, ofta icke 
något vift hemvift, utan fvårma landet 
omkring, och lefva genom rof och ffcöld. 
Ofta lefVa de förutan både kläder och 
hus, och berättade mig trovärdige Bön¬ 
der, at de ftundom nedkrypa nattetid 
uti jordhålor, flere på b varan dra, tils 
hålan blifvit full, då den öfverfte täc¬ 
ker fig med ikinnet af en Dasfi ((7avia 
capenfis') för våder och köld. De ård 
gulbrune til färgen, och något mindre 
ån andre Hottentotter, med ganfka fma- 
le och fpåde lemar. Buken, fom ftår 
mycket fram, utgör nåftan hela mån- 
nilkan. 

Bes- 
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Oesfe Bofchismånner hade flere åf 
oroat de hår fig utbredande Colonifter, 
åfven fora i Roggefålt oCh vid Snöber¬ 
gen , bortftulifc deras boflcap, mördat 
ätfkillige af dem, och upbrånt deras går¬ 
dar, Tid efter annan hade derfore en 
myckenhet folk blifvit utfånd til at för¬ 
jaga dem, och förledit år hade i fynner- 
het trenne ftora Commenderingar blifvit 
Utlkickade * til trenne fårikilde ifållen. 

Et fådant Commandö * beftående' af 
loo rnans hvaraf 32 Voro Chriftne, och 
de ofri ge tjänande Hottentotter, var ut- 
fåndt emot NamaqvaS Bofchismånnerne, 
och köm nu tilbaka derifrån ofs til mö¬ 
tes. Desfe hade under denna expedi¬ 
tion ihjålikutit vid pafs 100, och til fån¬ 
ga tagit 20, fom måft voro fmå barn * 
och til en del nu medfördes. 1765 fa- 
des på ert dylik expedition Vara ihjäl- 
Ikutne ig6. Ingen af de Chriftne, fom 
nu återkömmo ifrån denna fidan, var få¬ 
rad eller dödad. 

Hottentotter an fes fom bundsför- 
vandter, och få aldeles icke göras til 
Slafvar; men de Hottentotter, fom fån¬ 
gas uti krig, i fynnerhet unge, blifva 
för någon tid lifegne, och måfte tjäna 
utan lön, men må icke til andre för¬ 

är Del, M fll« 
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fåljas. Om någon Colonift uptager nå¬ 
got Hottentots fader-och moderlÖft barn 
til at upföda, få måfte det vål tjåna 
utan lön, til fit 25 år; men då åger det 
frihet, at antingen gå derifrån eller at 
tjåna vidare för någon betingad årlig lon. 

Ehuru detta Båckland, fom ockfå 
får namn af underfta Båckefålt, ligger 
mycket högt, fades hår likvål fnö myc¬ 
ket fållan falla. 

At freda Nybyggares egendom för 
Hottentotters öfvervåld, hade Compag- 
niet öfter ut låtit anlågga efterhand fle- 
re Pofter, men åt våfter var på an¬ 
dra fidan af bergen icke én enda fä¬ 
dan anlagd, hvaråft fådane dock åro 
måft angelägne och nödvåndige. Bön- 
derne åt denna trakten måfte altfå fjelf- 
ve vara väpnade til fit förfvar ernot de 
ftröfvande Bofchismånnerne, och den 
rikare Bonden får då gemeniigen förfe 
de andre med kulor och krut, håftar 
och folk. Til Fålt-Corporal förordnas 
gerna en utaf BÖnderne, fom då befrias 
ifrån annan Borgare tjånft. Når något 
ftörre Commando fkal utruftas, med- 
fånder Regeringen, för Compagniets 
räkning , brånvin, liandklöfvar, kulor 
och krut. 

Bo-* 
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Bofchismånnerne tilfoga icke allehaii 
Chriftne Nybyggaren våldfamheter och 
ikada, utan d-e hafva redan förut med 
ftjålande til ftörre delen ruinerat de hår 
infödde Hottentotterne, huilké ock til 
en god del begifvit lig ledan i tjåhft 
hos Coiöiiifterne. 

Når någre främmande ankomma til 
en Bondgård, gifva de der Varande 
Hottentotter altid et vill hamh åt hvar 
och en, pasfadt efter defs utleende f 
handtering eller något annät * och fådant 
hånde på flere Milen mig och mit fållkap. 

Då Vi Voro lagrade uftder bar him» 
mél, hvilket fom oftaft Ikeddeoch vi 
förglömde, at med bösfan lkaffa eld * 
hytjade Hottentotterne et ahnat -fått* 
fom var både artigt och fåkerh De 
hytjade dertil tvånne ftycken äf et hårdt 
trådflag, hvaraf det ena Var trindadt* 
Obh det andra platt med et hol uti. Det 
platta ftycket lades ned på jorden, och 
vid ena andan påfattes foten, för at 
hålla det falk Sedan lades tort plåckadt 
grås rUndt omkring holet, och den trin- 
da pinnan, fat uti holet, drillades emel¬ 
lan hånderne få häftigt, at gråféfc af defi 
ftarka gnidhingen fattade eld, 

M a Når 



igo Refan inåt Roggefålt 1774. 

Når vi uti öpna fåltet i vår gryta 
ftufvade vårt kött, framkommo ftundom 
Hottentotter, fom fedan köttet blifvit 
uptagit, med den qvarblefna fetman i 
grytan förft fmörjade fig öfver alt, och 
fedan ftröko fotet af grytan öfver hela 
kroppen. 

Bofchismånnerne ny tja ftundom Kaft- 
fpjut, men med tjockare och kortare 
kåppar, ån på CafFernes Asfagäyer, livil- 
ke de nytja icke allenaft til at kafta, 
utan ockfa i fynnerhet, at dermed ihjål- 
fticka den bolkap de ftulit; men deras 
egenteliga gevår, hvarmed de föra krig 
och förfvara fig, åro bågar och förgif¬ 
tade pilar, dem de lårt at vål handtera. 
Pilen år våpnad med et trekantigt tunt 
jern, fom fåftes med en fnara vid et 
fingers långt ben, vid hvars ånda et rör 
år vidare fåftadt. Detta iernet, få vål 
fom fnaran beftrykes fedan med tilredt 
ormgift. Bofchismånnerne åro de båft 
öfvgde fkyttar af alle Hottentotter, och 
fades kunna lkjuta fine pilar ånda til 
a8o fteg. De veta ockfa, at med ftör- 
fta fnabhet och vighet vika undan an¬ 
dras pilar, lika fom Babianer, då ftenar 
kaftas på dem, och om de kunde fe Eu- 
ropeernes böfs-kulor, Ikulle de tiltro fig. 
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at åfven undvika dem. Uti löpande åro 
Bofchismans Hottentotterne få inöfva- 
de, at de icke den nfvertråflas af an¬ 
dre , utan kunna nåftan uthårda långre 
ån en halt På flata fåltet kan man nog- 
famt til håft uphinna dem, men knapt 
nog, om vågen år ftenig, och aldrig på 
bergagtige ftållen. 

Med hunger kunna de ganlka långe 
uthårda; deremot kunna de otroligt myc¬ 
ket åta, då förrådet det tillåter, och der- 
af ut-tånjas deras magar alt för mycket. 
Under fvålt binda de en rem om lifvet, 
odi efter hand tilfnöra magen , til defs 
nafvelen fitter ånda emot rygg-raden. 

Når någon Bofchisman fångat en 
Orm, och ihjålflagit den , Ikal han ej 
Ikåra hufvudet af den famme, utan med 
tånderne af bita det, fedan utlkåra gift- 
blåfan, och något litet torka giftet i fö¬ 
len , til defs det blir fegt; derefter blan¬ 
dar han det med faften af et giftigt tråd, 
(ofta af Ceftrum venenatumf hvilket gör, 
at giftet båttre faftnar vid pilen. 

Hottentotter och Bofchismån fades 
hårda fig emot giftige pilar, och gifti¬ 
ge djurs bet, på det fåttet, at de låta 
fig fmåningom bitas af giftige Ormar, 

M 3 Scor- 
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$corpioner och andre, til defs de bliL 
va vane dervid. Igenom desfe förfök 
Ikola dock fondige fåtta lifvet til. En 
fålunda praeparerad Hottentots urin fa-» 
des åfyen Ikola Vara et godt motgift, 
och derldre drickas af dem, fom af 
Ormar blifyit bitne. 

Når ålkan bulrar, åro Bofchismån-» 
perne ganlka onde och fvårja, emedan 
de tro, at det lam ma förorfakas af en 
pnd varelfe, 

Förgiftiga Lökar f Giftbo lies, Amaryl¬ 
lis difiicha") våxte almånne på flere ftåL 
len, med fine vackre blomklafar, Ro-> 
ten år nåftän få flor, fom knytnåfvep 
och giftig. Hottentotterne bruka den 
måft, at dermed förgifta fine pilar, och 
at dermed fedan fålla fmårre yildt, få- 
fom Springbåckar (JZapra pygargus') och 
dylikt, LÖkarpe troddes åga ftarkare 
förgift, då de våxte uti Ikuggan, ån då 
de Ilodo uti öpet follken. 

De följande dagar redo vi långs ef-» 
ter Båckland til Hantum. Landet luta-» 
de litet och fmåningom ditåt. Hanfcums- 
land börjades med firodde bergsryggar; 
längre inåt låg et högt berg, hvil¬ 
ket egenteligen kallades Hantums-berg, 
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och hade en fldlnad eller öpen dal, ige¬ 
nom hvilken vi redo. Berget var of- 
vanpå jåmt, och tyktes i högden vara 
lika med Roggefålt. 

Så fnart, fom Båckland andades, blef 
landet ju långre, defto torrare Carro, 
med anfenlige rivierer, fom ånnu ägde 
bragt vatn , men torka aldeleS ut om 
fo mm aren. 

Uti Hantum redo vi förbi van Rhens 

fåplats vid Rietfontain, och fedan förbi 
Hendr. Laus fåplats til Abraham 

van Wyks gård. Denne van Wyk 

var en ganlka fet och tjock man. I fin 
ftugudör ftod han, då hundarne med fit 
Ikållande bebodade främmande folks an- 
komft, for at emottaga fine gåfter, och 
önlka ols vara välkomne. Min Refeka- 
merat blef ej litet beftört, åfven fom 
jag, at i et landftrek, lom var få oån- 
deligen magert, och fom vi flere dagars 
tid genomreft förut, utan at blifva varfe 
et enda lefvande kräk, nu finna en få 
tjock, fet och vålfödder man. 

På denna trakten funno vi den lån¬ 
ge efterlängtade och efterfökte befyn- 
nerlige Svampen, Hydnora africana, fom 
visferligen år en af de aldrabefynnerli- 

M 4 ga- 
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gafte våxter, fom i fednare tider blifvit 
bekanta. Den våxer altid under bufkar- 
ne af Ruphorbia tirucalli och på defs 
rotter. Defs nederfta del, fom år frug» 
ten, åtes både af Hottentotter, Viver» 
Tis, Råfvar och andre djur. 

Den 13, til Christjan Bock, och 

Den 14, til Rhonnofter - rivier , vid 
hvilken vi nödgades utfpånna och hvila 
éfver natten, oagtadt et Lejon hårftå- 
des för tvånne dagar fedan hade flagtat 
en randig Haft f Zebra'), hvilken det 
åpnu icke hunnit fprtåra. 

Lejon hade öfver alt i bergen fifc til» 
håll, och voro för Landtmannens bo¬ 
skapshjordar lika obehagelige grannar, 
fom Pofchismånnerne. Hår voro ockfå 
flere månnilkor, fom varit i fara för des-» 
fe förfkråckelige Rofdjur. Ibland andre 
omtaltes i fynnerhefc en Landtman, vid 
namn Korf , fom bodde et ftycke hår» 
jfråp. Rt Lejon hade lagrat fig uti hvas» 
fen af den båck, fom låg nåra intil defs 
gård, få at ingen af defs folk af for- 
fkråekelfe vågade fig ut, at håmta vatn 
eller valla bollcapen. Bonden fjelf, åt» 
fölgd af någre Ikråmde Hottentotter, 
nödgades derföro angripa det, och för» 
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fö k a, at jaga det bort. Men emedan 
Lejonet låg fördoldt uti tjocka hvasfen, 
kunde han ej fe det, och fåledes icke 
eller träffa det, utan måfte Ikjuta flere 
fkott in åt hvasfen. Lejonet håraf re- 
tadt framrufar emot honom, fom affku- 

- tit fin bösfa, och nu var vårnlös, famt 
tillika öfvergifven af fine flyende Hot- 
tentotter. Då Lejonet gripit honom om 
lifvet, fattade han få mycket mod, at 
han ftack fin ena hand in uti Lejonets 
gap, och derigenom hindrade det, at 
fönderflita fig, til defs han igenom blo¬ 
dets myckna förluft åndteligen afdånade. 
Lejonet hade derefter aldeles lämnat 
honom, och åter begifvit fig in uti hvas- 
fen for någre dagar. Når Bonden om¬ 
lider kom fig före, var han vål illa få¬ 
rad af djurets klor i fidorne, men ena 
handen var aldeles föndertuggad, at in¬ 
tet hopp kunde vara til dels låkning. 
Sedan han inkommit i hufet, och til 
något mera mod, fattar han fjelf yxan 
uti ena handen, lågger den fårade han¬ 
den på et block, fåtter yxan på den 
famma, och befaller fin dräng, at med 
klubba flå til. Sålunda af högg han 
fig fjelf handen, låt förbinda den med 
kodynga, och en blåfa utan på, famt 
omfider laka fåren igen med den van- 

M 5 liga 
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liga falfvan af välluktande örters deco<ft, 
något ifter och vax. 

♦ 

En hiftoria berättades åfven, fotn 
för någon tid fedan tildragit fig med en 
gammal Landtbonde, fom med fin fon 
utgå«t, för at ifrån fin gård förjaga et 
Lejon. Lejonet hade då i haft fprungit 
Gubben på ryggen, och i denna ftålning, 
innan det fåt rådrum at döda honom, 
blifvit af fonen til döds fkutit, 

Likafå omtaltes en Wag^nars En* 
ka vid Snöbergen, hvilken gåt ut, at 
lkråma et Lejon ifrån fin bofkap, och 
på hvilken Lejonet förft upltit ena ar¬ 
men, och åndteiigen, då hon afdånadt, 
fjelfva hufvudet. Sedan hade det ock- 
få upåtit en Hottentots piga, fom velat 
komma fin matmoder til hjelp. Bar¬ 
nen i hufet, fom génom fpringorne af 
dörren hade befet detta ynkeliga fpe- 
éiakel, gråfde fig då ut genom jorden 
under bakväggen af hufet, och lupo fe¬ 
dan derifrån til nårmafte Landtgård. 

Ifrån detta farliga ftålle begåfvo vi 
ofs til Daunis, hvaråft nybygget blifvit 
af Bofchismånnerne upbråndt, och ägaren 
med fit folk flygtat bort. t 

Lan- 
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Landet var hår flått med åtlkillige i 
NO och SW löpande berg. Framfor 
crls lågo Roggefålts-bergen. 

Moorwortel {umbellata) omtalades åf- 
ven hår, fåfom en rot, hvaraf, tillika 
med vatn och honung Hottentotterne 
bereda fig en rusgifvande dryck. Den¬ 
na rot Ikal hämtas i fynnerhet uti No¬ 
vember och December månader. 

Den 15, redo vi långs upåt Drooge- 
rivier, hvaråft tvånne bönder, fom hun- 
no ofs, berättade, at et Lejon, förleden 
gårdag, hade följt efter ofs, uti våre 
fpår, men åndteligen våndt om efter en 
tropp får, fom det blifvit varfe. 

Den 16, refte vi långs efter och un¬ 
der Roggefålts bergen, och fedan ge¬ 
nom en Dal, fom de formera, och fom 
kallas Port, famt åndteligen up för fjelf- 
ya berget til Vilh. Stenkamps gård. 

Hår kallades landet Onderfta Rog- 
gefålt, icke derföre, at det ligger låga- 
re ån de andre Roggefålten, utan der¬ 
före at det ligger långft ifrån Cap. Det¬ 
ta få vål, fom de öfrige hafva fåt fit 
namn af en vildt växande Råg, fom i 
pog ymnighet finnes vid bulkarne, 

Vin- 
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Vintertiden år hår ganfka kalt, fry- 
fer och fnögar, hvårföre ock ingen bo- 
ikap den tiden hår kan bårga fig, utan 
drifves ned til Carro. Nybyggarne uti 
Onderfta Roggefålt, fom åro förfedde 
med gode hus, blifva ftundom qvar, 
men de, fom bo uti det medlerfta Rog¬ 
gefålt, flytta allefamman undan. 

Hela landet år utan fkog, och åger 
endaft fmå bulkar af Mefembryanthema, 
Pteronise, Stoebe och få andre, fåfom 
Othonnse och dylike. Landet åger en¬ 
daft godt bete för Får och Håftar, hvår¬ 
före af desfe en ftor myckenhet ågas, 
och mycket ringa hornboikap på de 
måfice gårdar. 

Bergets öfverfta hvarf år fandften, 
fom år hård och faller uti flora hållar, 
mycket tjänlig til hus-och kral-bygnad. 
Medlerfta bådden år fkiffer, hvilken man 
kan blifva varfe i klyfterne, och denna 
bådden år bredare, ån den förra. Un- 
derfta ftenhvarfvet år röd fand och lera 
med infpåckade ftörre och fmårre kul- 
ierftenar. 

Roggefålt år et Berg, fom nu fnart 
uti 30 års tid blifyit bebodt af Nybyg¬ 
gare. Det beftår af högder och dålder, 

och 
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och äger inge fynnerligen höge bergs¬ 
ryggar, få at det icke kan kalias jåmt, 
utan kulli gt. 

Gårdarne ligga icke mycket långt 
inåt landet, utan nåra intil berg-kran- 
fen, och långs efter den famma, få åt 
det bebodde ftycket ånnu år tåmmeli- 
gen (malt. 

Jordmonen uti Onderfta Roggefålt 
år merendels en fvartbrun mylla, med 
något lera, fom år lös och fpricker. Uti 
Roggefålt, få vål fom i Camdebo reg¬ 
nar det icke om vintren, utan vårti¬ 
den och om fommaren, och då altid med 
ålkedunder. 

Den 18, fortfattes refan til Jacob 
<3/ 

Laue , och 

Den 0,0, til Adrian Laues gård/' 

Vid Berg-kranfen hårftådes fågs det 
underliggande Carro; åfvenfå fågs Wind- 
huk. Maskamma j, Taffelbergen vid Oly- 
fants-rivier, kalla Båckefålt och Rode 
Sands Winterhuk, liggande i en ftråcka. 

Rode Sands och Båckefålts Bergen 
voro lågare ån Roggefålt. Carro låg 
emellan desfe högre,-ån det Carrofålfc, 
fora vi farit igenom emellan Olyfants- 
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rivier och Båckland, famfc nåftan få högt, 
fom Maskamma och Båcklands berg. 

Den ar, til Gert van Wvk. 

Ofvannåmttde gårdar lågo altid belåg- 
tie i dalar emellan högderne. 

Faftån foinmaren nalkades, var hår 
dock ånnu anfenligt kalt, och frös om 
nåtterne. Blåften var ock altid kall ef- 
termiddagarne. 

Den 23, ankommo vi til ThomaS 
Nels gård, och fen til Adrian van 
Wyks, bredevid fjelfva Bergs-kranfen, 
deråft en förlkråckeligen djup dåld gick 
ned åt til Catro. En våg går härifrån 
til Carro och Mofterts-huk. 

En Hottentots Piga fågs hår, fom 
Var född med vånftra armen ofulkomlig, 
och Hutande Hg nedan för armbågen. 
Når hon föddes, ville modren mörda 
detta barnet, emedan det var krympling, 
och fådant hos Hottentotter öfligt; men 
hon räddades då af en medlidande Ny¬ 
byggare. 

Jag förundrade mig deröfver, at Hot- 
tentotterne, fom tjånte Bönderne och 
Voro måft nakne, kunde få vål fördra¬ 
ga kölden hårftådes. De Voro öfver 
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ryggen endaft tåkte med et fårlkin, 
hvaraf den ludna fidan vandes inåt om 
vintren , och kötfidan om fommaren. 
Sillan hade de fåltlkor på fötterne. Det 
fkal dock hånda ftundom, at de fryfa ihjål. 

Hottentotterne hade hår för fed, at 
begrafva fine döde uti bergs-refvor, och 
de fom fvimna, Ikola hafva det oblida 
öde, at begrafvas ftraxt. 

Vilde Gurkor kallades hår (Gummis 
colocyntbis) Coloqvinben. Den fad es åtas 
utaf Hottentotterne, ja åfven utaf Co- 
lonifterne, fedan den blifvit inlagd i ät¬ 
tika, ehuru den fm akar mycket belk. 
Af fåren Ikal den åtas gerna. 

Stapélia articulata repens, en tjock 
våxt utan blader, åtes utaf Hottentot¬ 
terne få vål, fom utaf Nybyggarne, 
fedan den blifvit inlagd på Ikmma fått, 
fom Gurkor, 

Karré-hout QRbus') var et trådflag, 
fom hår på orten tjänte Hottentotterne 
til bog-trån. 

Vågen var öfver alt uti Roggefält 
ftenig, och full utaf runda och kantiga 
Jöla ftenar. 

Springbåcken ankommer ftundom i- 
från 
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från de inre lånder hit och troppar af 
til Båckefliten eller något långre. Efter 
visfa års förlopp göras fådane utflytnin- 
gar, likafom af fjål-mufen uti Sveufka 
Lapp-marken, då de ankomma million-* 
tals» gå i. rad efter hvarandra, och up- 
åta på de ftållen, der de framtoga, alt 
det grås, fom fins på marken. Under fin 
marche låta de icke hindra fig af någort 
ting. Ynglar någon under vågen, få blir 
ungen liggande. Skjuta Bönderne ibland 
dera, få fortfåtta de likafult fin oafbrut¬ 
na gäng , och låta fig icke en gång af- 
fkråckas af Lejon och andre rofdjar, loin 
följa troppen åt, och göra deribland 
mycken förödelfe. Sedan de farit fram 
vid någon gård, blir nåftan intet på mar¬ 
ken öfrigt for Bondens bolkap, at lif- 
nåra fig med, och intet vatn til at dricka. 
-Åkergårdet nodgas Bonden natt och dag 
låta vakta, at ej förfåtfeaS i brift på fåd, 
den de annars aldeles förtåra. 

Den 14, til en kåjla uti öpna fåltet, 
deråft vi öfver natten camperade, och 

Den 2$, öfver bérg-åfen til Paul 
Kerste vid Kreutsfontain. Når vi ef¬ 
termiddagen voro färdige at fårdas hår- 
ifi ån, och våre håftar upfadlade, hånde 

ro ig 
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mig den olyckan , at min haft , då 
han fkulle vatnas vid ån nedan för går¬ 
den , blef biten af en orm, vid fjelfva 
bringan. Hela foten blef håraf, under 
det jag fort-red, genaft ftyf och fvullen, 
hvilket få ökade fig, at innan jag hun¬ 
nit et ftertkaft ifrån gården, kunde hä¬ 
ften icke mera fortkomma, utan måfte 
lämnas på ftållet. En liten, knapt qvar- 
ters lång orm fades i myckenhet fin¬ 
nas hår, vara ganlka giftig och hölts nu 
före vara baneman. 

Hår börjades medlerfta Roggefält, 
flcildt ifrån det förra endaft med någre 
bergs-ryggar» 

Den 26, til Görnelius ÉuTSé» 

Hår var Sonen i hufet, för en liten 
tid fedan, i handen biten af en giftig orm. 
Handen hade biifvit fcarificerad och en 
koppa ftraxt påiåt, för at utdraga giftet. 
Sedan fattes handen uti vitriols-vatn, 
fom fades biifvit deraf aldeles fvart» 
Derefter pålades en lök, och fedan 
Skölpadblod. Detta fidfta tort pålagdt 
fades öfver fåret vekas up, och blifva 
en flytande blod, fom gåfer. Månne 
Ormgift äger flarkäre attraBion til Skhl« 

s Del, N pad- 
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padblod, än til männifkoblod, ocb at detta 
fäledes drager til fig giftet ? 

Hvarje Landtman, fom färdas ifrån 
Roggefålt til Cap, genom Mofterts- 
huk, måfte årligen betala något vift til 
våglagning. En landtman, fom bor län¬ 
gre inåt landet, har gerna den olyckan 
at vara fattigare, och at vidkännas fle- 
re utgifter. 

Vi träffade hår et annat Commando, 
fom förföljt Bofchismånnerne inåt Rog¬ 
gefålt. Det beftod af 47 Chriftne, och 
in alles af någre och 90 perfoner. Des- 
fé hade mördat och fångat vid pafs 230 
Rofchismånner. En bland Colonifterne 
var med en pil fkuten vid knäet, och 
hade deraf tilfat lifvet. Det tredje Com¬ 
mando , fom utridit til Snöbergs-trakter- 
ne, hade af Bofchismånnerne dödat 400; 
ibland de utlkickade voro 7 fårade af 
pilar, men ingen dödad. 

Det hånder ftundom, at Bofchismån¬ 
nerne borttaga på en gång hela en Landt- 
mans hjord, under det den fam me drif- 
ves på betet, och ftundom dödas då åf- 
ven Valhjonen. De drifva fedan inåt 
landet fit ftulne gods, få fort de någon- 
fin kunna, natt och dag, til defs de tro 

fig 

1 
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iig kommit uti fåkerhet. Hvad fom icke 
kan medfölja, flicka de ihjål med fine 
kaftfpjut, och under flygten utftålla de 
på bergs-högderne fpioner, fom ikola 
noga efterfe, om de efterfåttas af nå- 
gre Colonifter. Desfe fpioner aflosfas 
och gifva tilkånna, om de förföljas, och 
i fådant fall, dölja de iig, om få ike 
kan, uti bergen. Under flygten flagta, 
fteka och åta de ymfom. Når de på 
detta fått kunnat ftjåla mycket kreatur, 
och fåt dem i någorlunda fåkerhet långt 
bort, lågra de Jfig derméd på något ftål- 
le, och bygga lig hyttor (kvanlutaf 
Melembryanthemi buikar eller utaf mat» 
tor, derålt de lefva tilhopa, få långe 
födan råcker. De utcommenderade ha¬ 
de fet et dylikt kraal eller lågerftålle, 
bebygdt med hyttor* uti tvånne rader, 
likfom en by, hvaråft de råknat på ena 
fidan någre och femtio hyttor, ifrån 
hvilke alle Bofchismånnerne hade flyt¬ 
tat bort, 

Endaft hår uti Roggefålt hade Bo¬ 
fchismånnerne, inom de förledne två års 
tid, ftulit mer ån 10,000 får, utom oxar. 
Tillika hade de mördat månge Nybygga¬ 
re, deras Slafvar och Hottenfcotter. 
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Når Bofchismånnerne efterjagas af 
Colonifterne til håft, fly de undan til 
bergen, der de likfom Babianer intaga 
kranfarne och otilgångelige ftållen, famt 
frukta altid for flåttén. De in krypa ock- 
få ftundom uti bergsrefvor, och fkjuta 
ifrån desfe förlkansningar med fine pilar. 

Då de förfvara fig emot fine fiender, 
fker det altid med båge och förgiftade 
pilar, hvaremot Colonifterne på det fåt- 
tet våpna fig, at de låta hålla et fkin 
framför fig, hvaruti pilarne faftna, fom 
ofta komma fom en regnfkur. Blifva 
Bofchismånnerne då varfe, at deras pi¬ 
lar icke gå igenom, fkjuta de icke mer, 
ån en falfva. En Bofchisnian, fom blir 
fkuten med kula, fkal man aldrig finna 
antingen gråtande eller på något fått 
beklagande fig. 

Detta' folkfläg tuggar Canha (.Me- 
fembryantbemum) förft, och röker den 
fedan. De fmörja fig med feta faker, 
och derutöfrer med en röd krita; de lef- 
va i nodfall af Ormar, Ödlor, randige 
Håftars kött. Lejon, Babianer, Lökfor- 
ter, Myrågg och flere andre faker. 

Den 29, redo vi långs efter Vifch- 
rivier förbi Öuvmcrs gård, til Jacobus 

The- 
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The rön. Den olyckan, fom jag aldra- 
minft nu på en flåt våg kunnat förmo¬ 
da, hån de mig likvål i dag, nemligen, 
at igenom mine Hottentotters oförfig- 
tiga körande på en vid vågen liggande 
ften, kärran flogs omkull, tåltet derpå 
refs fonder, och både lådor och örtpac- 
kar til en ftor del förlorades. 

Pärlband fick jag hår fe, dem Hot- 
tentotterne gjort fig af Strutfars ågg- 
ilcal, hvilke de flipat til frnå och runde 
ringar, och voro rått vackre. 

Kölden år uti detta Roggefålt gan- 
fka ftrång om vintren, och fnö faller 
raed mycken froft. Bonderne bo fåle- 
des hårftådes endaft någre månader om 
året, ifrån Oftober til Maji, bygga hår 
fine hus, och få fit hvete, hvilke de 
nödgas låmna til Bofchismånnernes väl¬ 
behag, under den tid, de flytta ned til 
det underliggande Carro fåltet, hvaråft 
visfe månader af året faller regn, få at 
de der med fin bofkap for en tid kunna 
qyarblifva, til defs den annalkande tor¬ 
kan åter tvingar dem, at flytta up för 
berget til Roggefålt igen. 

December den 1, redo vi vidare til 
Esterhuysens gård, der en par da- 

N 3 gars 
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gars hvila måfte' tagas, for et hilkeligife 
urvåder med blåft, froft, regn, hagel 
och fnö, fom höll uti et helt dygn, och 
nödgade ofs icke aljenaft, at hålla ofs 
inne uti ftugan, utan åfven at ikläda 
ofs våre kapp-rackar emot en få ovanlig 
och oförmodad köld, fom hårrörde dels 
af bergets hégd , dels af ftark nordan 
och nordvåftan blåft, 

Berget var emot det. underliggande 
Carro fåltet åtminftone få högt, fom 
Taffelberget år vid Cap, och en vagnsr- 
våg går härifrån ned til Carro. 

Den 3, om morgonen begåfvo vi ofs 
ifrån detta kalla ftålle, utföre berget 
och kunde icke, fom vi gerna önlkat, 
fortfåtta vår refa vidare up åt Rogge-? 
fåltet, emedan våre dragare dels voro 
alt för magre, dels få ömfotade, at de 
ej långre kunde gå på detta fteniga och 
Ikarpa berget, 

Vid vår bortrefa om morgonen låg 
ånnu ifen qvar ånda til berg-kranfen, 
utaf en Riksdalers tjocklek. 

Vågen utföre berget gick öfver åt- 
Ikillige brante högder och affåtningar, 
hvårföre icke allen aft bågge bakhjulen 
måfte (remat) faftbindas med jerpked-^ 
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jor, utan ockfå med rep åkdonen faft- 
hållas af Hottentotter, för at icke ftjål- 
pas omkull, eller rulla ned på oxarne. 
Den öfverfta affåtnirvgen var bran taft 
och kallades (Uytkyk') Utkiket, för defs 
vidftråkta utfigt lkul. Den andra kalla¬ 
des Maurits högd. 

Medan vi ånnu voro på Bergets 
högd, hade vi en ftrång köld. Ju mer 
vi hunno xjtföre den farorna, defto me¬ 
ra lugn och varma erhöllo vi, til defs 
vi efter tre tiroars tid , hunnit ned til 
Carro, då hettan åter började blifva 
odrågelig. 

Et ganlka vidftråkt fålfc uti det tor¬ 
ra och magra Carro hade vi nu för ofs, 
at lågga til rygga, innan vi kunde hin¬ 
na fram til något bebodt ftålle. Derfo- 
re hade vi på fidftnåmnde Bondgård för- 
fet ofs med få mycket vågkoft, fom 
anfågs nödig för någre få dagars tid, 
och hårmed fortfatte vi vår refa genom 
en brännande ökn, få fattig på vatn, at 
icke en Sparf der kunde uppehålla fig, 
och få utblottad på alt lefvande, at en- 
daft någre råttor hår och der uppehöllo 
fig uti jordhålor, och fom af bulkars faft- 
fulle blader låra finna både det fom llåc- 
ker hungren, och ftillar torften. 

N 4 So- 
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Solens upgång framlåckade hvar mor-, 
gon desfe Jordråttor, hvilkas bon altid 
voro fnedt gående ned åt, och vande 
med fin öpning emot öfter. Vi förfök- 
te vål , at deraf fkjuta någre, fom fram- 
kommo med hufvudet, men funno med 
förundran och harm, at desfe voro oån- 
deligen fnabbe, at draga fig undan, ned 
och inåt fine hålor, få fnart de blefvo 
elden varfe. Jag förfökte flere gånger, 
med den qvickafte bösfa, at träffa nå¬ 
gon , men felade altid, til defs jag fant 
på den utvägen, at fåtta et löft papper 
fram for fångpannan , fom hindrade dem, 
at fe blixten af fångkrutet, 

Den 4, hunno vi ‘ifrån Meyburgs 

gård, fom låg vid foten af berget, til 
Goudbloms klof, och den 5 genom fmår- 
re bergsdålder til Olycksån (Ongelnks- 
rivier), få kallad för det, at en Landt- 
man vid den famma blifvit af et Lejon 
aldeles upåten; hår hvilade vi tvånne 
dagar, för at af bida en Landtbondes an- 
komft, fom Ikulle refa til Gap, och med 
fine dragare lofvab forthjelpa ofs öfver 
det framför ofs liggande torrafte Carro. 
Men då han icke ankom, efter aftal, 
och detta lågerftålle var fådant, at både 
folk och kreatur lupo fara, icke allenaft 

at 
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at hungra, utan åfven at torfta til döds, 
få nödgades vi at gripa ols an, och 
den 7 göra en lång refa ifrån kl, 11 om 
natten til andra morgonen, til eri liten 
båck, fom låg fram för et få kalladt 
Paardeberg, fom var litet och enftaka. 

Den ftråcka vi tilrygga lagt, var full 
med fmå berg och bergs-ryggar, dels 
Ikilde, dels tilhopahångande och WNW 
utlöpande emot Roggefålts och Båcke- 
fålts bergen. Det föga af vatn, fom 
hår fans på få ftållen, och i fmå hålor; 
var icke allenaft falt, utan ockfå få 
tjockt aflera och annan orenlighet, at vi 
nödgades lågga en nåsduk deröfver, för 
at igenom den med munnen fuga up 
något litet deraf. 

En annan våg gifves vål, långre un¬ 
der liggande, fom år mera fri för berg, 
och jåmnare, men ockfå tillika fattiga¬ 
re på vatn. 

Den 8, förbi nåmnde Paardeberg til 
Dorn-rivier. Nåftan alt hittils hade Car- 
ro fmåningom fånkt fig alt mer och mer 
utföre, lutande ifrån Roggefålts til Båc-s 
kefålts bergen, och var nåftan ofver 
alt utan bufkar. 

Den 9, låmnade vi Dorn-rivier, togo 
N 5 vå- 

t 
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yågen genom dalen, fom bergen forme-s 
rade emellan Carro och Båckefålt, och 
framkommo åndteligen til et Nybygge, en 
gård, tilhörig van der Mervels enka. 

Den hushålfamma Gumman nytja- 
de et artigt fått, at renfa Linfer ifrån 
Hvete, hvarmed de voro blandade. Hon 
utkaftade nemligen altfammans för fine 
höns, hvilke ganlka nått utplåckade ak 
le Hvetkornen, och lämnade Lihferne 
allena orörda. 

Bladen utaf Indigofera arborea koka¬ 
des, och Decoötet fades vara et godt 
medel emot Stenpasfion och Stengrus. 

Floarne uti bergen inuti bergs - da¬ 
len voro hårMdes ganlka mycket lu¬ 
tande , och åfven fynnerligen vrefige. 
Bergs-raden krokte fig ock hår anfen-r 
ligt emot öfter, 

Den ix, afrefte vi härifrån , fedan vi 
förut uphandlat en flor Gumfe, och im 
faltat den famme i defs egit Ikin. Kofan 
fortfattes til defs vi ankommo, til det 
få kallade Verkeerde Valley, et ibland 
de vackrafte ftållen jag blifvit varfe i 
hela landet. Det var belågit emellan 
berg å ymfe fidor, var ganlka gråsrikt 
pch ågde et vatnrikt kårr, nåftan fom 

en 
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en liten infjo. Och fom både vi behöf- 
de någon ledighet at öfverfe och Iköta 
våre gjorde Samlingar, famt vijre ut- 
ridne kreatur ånnu mera behöfde både 
hvila och förfrifkning, ty beflöto vi, at 
på detta behageliga ftåjle, fom var obe- 
bodt, rafta någre dagar, och i enfiighet 
förtåra vårt infaltade fårkött. 

Den 14, togade vi fram, genom en 
dal uti bergen, fom kallades (jStraaf) 
Gata, til de Vos hemman vid Hex-rivier. 

Vi återkommo nu få til fåjande, til 
Chriftenheten, eller til fådane Lands- 
ftråckor; der Nybyggen ligga tåtare in 
til hvarandra, fedan vi nu j flere vec^ 
kors tid måft fvårmat i ödemarker, of* 
taft camperat under bar himmel och 
på de åfventyrligafte ftållen, och flere 
gånger lidit brift på lifnårande ämnen, 

Vid denna gården börjades en gren 
af Hex-rivier uti bergen , hvilken gren 
inom dalen förenar fig med den ftörre, 
och åfven utur bergen hårftådes utlö¬ 
pande grenen. 

Den 16, förbi Jordans gård, redo 
yi til van de Mervels hemman, och 
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Den 17, genom Hex-riviers klof til 
Rode Sand. 

Hex-riviers klof år utan högder, al- 
deles jämn, och ålfven måfte flere gån¬ 
ger öfverfårdas. På topparne af ber¬ 
gen, fom lågo på ömfe fidor, låg ån nu 
jnycket fnö eller hagel qvar, 

Roode Katt blef hår kallad en fort 
röd Lo , med ytterfta andan af ftjerten 
fvart, och lång hårtofs vid öronfpitfar- 
ne. Pennant kallar honom Pevfifk Katt, 
och Buffon Caracal, Hift. Nat. Quadt*. 
Tom. 9, Tab. £4. Skinnet håraf beröm¬ 
des af Bönderne, fåfom tjänligt och för¬ 
delande, lagdt på förkylde och med gikt 
behäftade Leder. . 

Uti bergen uppehöll© fig emellan 
nakna klippans fpringor, en art af Hop¬ 
pande Råtta (JJerbon capen/is'), fom Bön¬ 
derne anfågo för en fort af Hare, och 
kallade den Berghaas eller Springhaas. 
Djuret var underligt til fin Ikapnad: 
framfötterne voro ganlka korte, men 
bakfötterne deremot nåftan få långe, 
fom hela kroppen, med hvilke djuret 
gjorde de vackrafte fprång. 

Båddarne i bergen voro ftundom 
yrefige, ftundom mycket lutande. 

Den 
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Den bergs-ryggen, fom vi haft 
at fårdas igenom, ånda ifrån Carro-fåi- 
tet, hit til Hex-riviers utlopp vid Rode 
Sand, var altfå ganlka bred, med fma- 
lare dalar, både på längden och på tvåram 

Ifrån Rode Sand togs den vanliga 
vågen genom defs klof, hvilken åger 
en anfenlig högd, fom måfte ofverfa^- 
ras, men för öfrigt vågen långs efter 
bergets lida. 

Rode Sand år likafom nyckelen til 
hela landet, bakom bergs-raden, fom 
går tvårt öfver hela udden. Hår fara 
derföre de måfte Bönder förbi, fom 
refa up til Cap årligen, utom de, fom 
taga vågen öfver Hottentots Holland. 
På Rode Sand hade derföre fat fig 
ned en Fåltikår til de fjukas tjånft, 
och upråttat fig et litet Apothek, fom 
förlkaffade honom vacker för tjånft. Alle 
läkemedel betaltes vål, få at et enda 
laxerande pulver minft koftade en half 
Riksdaler. Stundom medfördes ockfå 
fjuke hit, få vål af Nybyggare fom af 
Slafvar, och lämnades under Fåltlkå- 
rens lkötfel och vård, til defs, at åter- 
refan fkedde hemåt. Flere fökte i fin 
välmening, at öfvertala mig, til at fåt- 

ta 
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ta mig ned hårftådes; men kårleken til 
Biomftren och mit Fädernesland drog 
mig härifrån, icke allenaft til Indien , 
utan ockfå til min ållkade, och aldrig 
nog ållkade Föfterbygd , lycklig under 
en Vis och Nådig GUSTAFS Spira. 

Ribeck Caftel fågs nu emot fydöftra 
åndan åga en lång ftjert, mycket låga- 
re, ån Ijelfva berget. 

Vågen togs fedan .förbi Paardeberg, 
igenom Koopmans-rivier, en båck, fom 
år en gren utaf Berg-rivier; vidare ge¬ 
nom Burgers drift öfver Berg-rivier, 
och förbi Elfis kraal til Cap, dit jag 
lyckeligen ankom den 29 December, 
frilk och olkad, med et hjerta, upfyldt 
af renafte vördnad för det Alsmågtiga 
Gudomeliga Våfende, fom under tre 
års refor i detta land, icke alienaft up¬ 
pehållit mig vid lif och hålfa, utan ock¬ 
få låtit mig hårftådes göra flere nytti- 
ge uptåkter , til Sin Aras pris, och 
Månnilkors framtida nytta. 

Hot- 



!| ottentotter kallas alle de Folkflag, 
* fom bebo det Södra Africas hörn, 

och utbreda fig på ymfe fidor om Goda 
Hoppets udde. Huru långt desfas land 
egenteligen ftråcker fig, år icke noga 
bekant; men ehuru desfe folkflag åro 
ganlka månge, och fig emellan i åtlkilli» 
ge hånfeenden olike, kan man likväl 
tydeligen fe, at de alle åro ifrån en ge- 
menfam Stam, och mycket fkilde ifrån 
Negrerne och Morerne, fom bebo an¬ 
dre kufter af Africa. 

I almånhet åro Hottentotterne fmå- 
våxte, i fynnerhet Qvinfolken, ehuru 
man finner ibland dem åfven fådane, 
fom gå til 5 eller 6 fot. Fårgen år hvar- 
ken fvart eller hvit, utan gulagtig, och 
deras yttre fvartare utfeende hårrörer af 
den mykna orenlighet, fom med fmörj- 
ning fållas vid kroppen. 

Anfigtefcs ftålning och drag caraéle- 
rifera få vål detta, fom andre folkflag. 

Kind- 
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Kindbenen flå altid mycket ut Qos Ty- 
gomaticum), få at de håraf altid fe ma¬ 
gre ut; nåfan år plattad vid roten, emot 
åndan tjock och något trubbig, dock ej 
mycket kort. Låpparne åro någorlunda 
tjocke. Håret beck-fvart, likt ull ihop- 
fnodt och fållan tjockt, oftare gleft., lik¬ 
nande nopporne på rugklåden. Skågg 
och Pubes ganlka ringa. Rygg-raden år 
i fynnerhet krokig, få at jag aldrig fet 
någon få fvankryggig, fom Hottentot- 
ten. Jag har ibland dem fet en och an¬ 
nan, på hvilke ryggen få inböjdes och 
bakkarne Qnates') få mycket voro ut- 
ftående, at tvånne perfoner kunde fitta 
på dem. Och oagtadt Hottentotten al¬ 
tid år af et magert hull, uttånjes likväl 
Ikinnet af deras myckna fmörjning och 
i fynnerhet bröften hos Qvinfolken o- 
troligen mycket, få at de, hvad denna 
omftåndighet beträffar, kunna beftrida al¬ 
la andra företrädet Bofchismannen år 
mera fcorbukig, ån andre. 

Den Patriarchalilka Regeringen har 
hos dem långft bibehållit fig, och bibe¬ 
håller fig hos månge af dem ånnu; och 
denna har gifvit anledning, til de mån¬ 
ge fmårre och ftörre folkflag och farm- 
lier, i hvilke de fordom varit, och de 
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qvarlefvande ånnu åro fördelte. Såda- 
ne folkflag utgjorde fordom Gunjemans» 
Kokoqvas, Susfaqvas, Odiqvas» Chiri- 
griqvas, Köpmans, Hesfaqvas, Sonqvas, 
Dun q vas, Damaqvas, Gauris, Attaqvas, 
Heykoms, Hauteniqvas och Camtours 
Hottentotterne, afhvilke få nu fortiden 
åro 6 fri ge; och ån i dag åro fådane, lilla 
och ftora Namaqvas, Gonaqvas Caffer- 
ne, Bofchismånnerne och flere. Af des¬ 
fe låra för detta flere varit fördelte fig 
emellan uti ånnu fmårre Slågter. 

Orenlighet ålfka Hottentotterne på 
det högfta ; öfver kroppen fmörja de 
fig med feta fak er, och deröfver ingni- 
des ko-dyn ga, fett och dylikt. Härige¬ 
nom tiltåppas porerne, och huden be- 
tåckes med en yta, fom fredar dem om 
fornmaren för fölens brännande hetta» 
och om vintren för köld. Uti fit fmör- 
jo-åmne inblanda de pulver af en ftarkt 
luktande ört, fom de kalla Bucku (Dios- 
ma fpecies, ofta pulchella), och deraf få 
de en obehagelig, och få ftinkande fanit 
från lukt, at jag ftundom ej kunde för¬ 
draga den af mine Hottentotter , fom 
på reforne körde mit åkdon. 

Klädnaden år mycket enkel och en¬ 
faldig; de måfte draga et fårlkin öfyer 
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fkuldrorne, och et annat öfver länder- 
ne, hvaraf ludna fidan vändes inåt 
kroppen om vintren, och den andra om 
fommaren. Desfe med något fett be¬ 
redde fårfkin tåcka kropen baktil, men 
lämna den nåftan aldeles naken framtiL 
Ät Ikyla fig, bruka qvinfolken en kort 
fyrkantig, ftundom dubbel Ikinlap, fom 
räcker ned på halfva låren; och man¬ 
folken et foteral af råffkin, lika fom en 
pung, bunden med en rem omkring lif- 
vet. Gonaqvas Hottentotterne och Gaf- 
ferne ny tja en fådan klådning af kalffkin, 
och deras Förftar af Tigerlkin. 

Benen åro nakne och fötterne oftaft 
utan Ikor; men runde ringar, af djurs hu¬ 
dar, utfira benen, måft hos q vinnorna, 
ifrån vriften til vadan, och hindra dem 
ifrån Ormbet, famt i nöaenes tid tjäna 
dem til föda, då desfe ringar ftekas öf¬ 
ver glöd och åtas. 

Hufvudet år ofta aldeles utan be-' 
täckning; ftundom täckes det med en 
coniik Skinmösfa, och qvinfolken nytja 
i fomlige trakter en bred och rund krans 
af Buffelshud, firad med Snåckor. 

Halfen och lifvet vid midjan prydas 
ined hvarjehanda glaspärlor, fom de af 

Eu- 
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Éuropeerne tilbyta fig. Vid halsbandet 
fåftes ftundom en Skölpadda, hvari Buc- 
ku förvaras. Cafferne brnka i öronen 
taggar åf Stekel-fvinen ( Hyftrix), och 
någre af qvinfolken långft inåt öfter 
bruka Or-ringar af koppar, til at der- 
med uphöja fina bruna Skönheter. 

Cafferne draga om vånftra armen 
ringar, ofta flere utaf Elfenben; och an¬ 
dre , i britt af desfe, Måsfings - eller 
jern- ringar. Alle, men befynnerligen 
Cafferne tycka mycket om blänkande 
plåtar af Koppar, Måsfing och Jern, dem 
de hånga i håret, eller på andre ftållen 
af kroppen. 

Alle, utom Bofchismånnerne, åro 
Herdar, och åga ftundom anfenlige Hjor¬ 
dar, i fynnerhet Cafferne och NamaqvaS 
folken, i livars lånder Éuropeerne ånnu 
icke hunnit göra någre inkråktningar. 
De lefva af fine Hjordar, och jaga åt- 
ikillige vilde djur, i fynnerhet Buffel¬ 
oxar och vilde Backar af flere flagj of- 
taft anfenligeii ftore, famt Sjö-kor och 
Elefanter. Utom defs lefva de af flere 
flags rötter utaf Irides, Ixiae, Moraese, 
Gladioli och andre, bönor af Gvajacum 
afrum med flere. Månnerné nytja åfven 
Ko-mjölken , den de Ijelfve mjölka, och 
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qvinfolken Får-mjölk. At flacka torften, 
dricka de almånnaft vatn, vata och 
mjölk, och i nödfall tugga de, at ftilla 
den, Mefembryanthéma, Albucse och an¬ 
dra faftfulla våxter. Månnernes fyfla 
år at kriga, jaga, mjölka, flagta och til- 
verka fine vapn; hvaremot Qvinfolken 
iköta barnen, håmta ved, graifva lökar, 
och tilreda maten. Köttet åtes både ko- 
kadfc och ftekt, men merendels åtes det 
halfrått, utan falt, kryddor och bröd. 
Eld göra de med tvånne ftycken hård t 
tråd, fom häftigt gnidas emot hvarandra.» 

Cafferne åro de endafte, fom fköta 
något litet af åkerbruk; de odla Caffers* 
korn QHolcus'), Bönor, Hampa och dy¬ 
likt. Alle andre bruka icke jorden det 
ininfta, utom någre få, fom ftundom få 
en hand full hampa. 

Hyttorné byggas af tråfprötar, fom 
nedfåfetas i jorden och böjas i bogar, at 
formen blir rundad, af vid pafs i alnars 
högd. Desfe tackas fedan med mattor 
flåtade af Såf, och vid ena fidan nedtil 
lämnas en alns hög öpning til ingång 
för folket och utgång för röken ifrån 
eldftaden, fom år ftraxt inom öpningen. 
Sådane Kojor, ftåide uti en ring, fora 
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,år ftorre eller mindre , utgöra et by-lag, 
inom hvilke bolkapen, åtminflone fåren, 
nattetid bevaras och fredas for odjur. 
§å långe betet varar på en ort, bo de 
fålunda orubbade; men når födan för 
bolkapen brifter, eller någon dör, då 
fly ttas hela byalaget til et annat ftålle. 
Sålunda åro Hottentotterne Jikafom Lap- 
parne och Araberne flyttande Herdar, 
Någre få bo tillamman uti en .fådan Ko¬ 
ja, och ligga ihopkrumpne ikring defs 
inre våggar. 

Språket, fom ofta nåftan enfamt fkil- 
jer de late Hottentotter ifrån de olkåli- 
ge Djuren, år fattigt, olikt alle andre i 
verlden , uttalas med tungans frnållan- 
de, och lkrifves aldrig. 

Husgerådet år ringa eller intet, Sam¬ 
ma klådning, fom fkyler en del af krop¬ 
pen, tjånar dem åfven til fångkläder. 
Maten kokas uti låderfåckar och vatn 
med upgiödgade ftenar, någon gång i 
lerpottor. Mjölk förvaras i låderfåckar, 
djurs blåfor och korgar af fåf flåtade, 
aldeles vatntåte. En Skinpung til tobak 
och en tobakspipa af ften eller tråd, 
utgör utom vapnen den ofriga reften. 
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ForlVars-anftalterne emot fiender och 
vilde djur, beftå uti Kaft-kåppar (Kirus), 
Kaftfpjut (^Asfagay), famt bogar och gif¬ 
tiga, pilar. 

Rus-gifvande faker åro de mycket 
begifne på. Af visfe landets rotter och 
honung veta de at tilreda fig et rulan¬ 
de mjöd; arrak och brånvin fnpa de ger- 
na; tobak rökes med begårlighet, en¬ 
fa m eller blandad med hampa, och i brift 
af desfe vild Dakka (Pblomis), eller tråc- 
ken efter Tvåhorningar och Elefanter. 

Södra Africas folk fl a g gifta fig både 
tidigt och lått. Når friaren anmält fig, 
och flickans famt föråldrarnes bifal år 
vunnit, utfåttes någon vifs dag til Bröl- 
loppets firande, då af by-lagets få kalla¬ 
de Pråfi, fa våi Brudgum fom Brud, 
befprångas med defs naturliga vatn. Se¬ 
dan flagtas efter hufets förmögenhet,, 
någon oxe, eller et får, och Bröllops- 
gåfierne undfägnas , manfolken fittande 
i ring för fig, och q vinfolken i en annan 
ring för fig fjelfve, efter deras fått, al¬ 
tid på hurken, emedan de åga inge fio¬ 
lår eller foflfor. Det berömligafte vid 
deras Bröllop år, at oagtadt de annars 
åro begifne på rusgifvande faker, fupa 
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de aldrig vid detta tilfålle, ej eller bru¬ 
ka de fpel och dans. 

Nyfödde Barn nåmngifvas, och de¬ 
ras namn tagas merendels af något v ild t 
eller hemtamdt djur. 

Innan en yngling får gifta fig, fkal 
han göras til man, före 18 året, då en 
få kallad Ceremonie - måftare i byala¬ 
get befprånger honom med fit naturliga 
vatn, och afföndrar honom efter den ti¬ 
den ifrån modren, och de öfriga qvin- 
folken. 

Fordom brakades cafixation hos Hot- 
tentotterne, enligt Kolbes upgift. Vid 
8 året Ikedde merendels denna operation, 
hvarigenom vånllra teftiklen borttogs, 
at de ej {kulle afla tvillingar, och at de 
med mera låthet fkulle kunna löpa. 

Stundom tager en Hottentot a:ne 
huftrur, och ofta hånder, at en Hotten- 
tots qvinna antager tvånne månner, ehu¬ 
ru hor, i visfe affeenden annars anfes 
med dödsftraff. En Enka, fom gifter 
fig andra gången , måfte låta affkSra fig 
en fingerled, och ånnu en til, vid tredje 
giftet, och fålunda ftympa fine fingrar, 
få ofta hon tråder å nyo i brudfång. 

O 4 Låt- 
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Låfcjair år hros de måfte Hofctentots- 
folkflagen få öfverdrifven, at få oikålige 
djur öfvertråffa dem i denna odygd, 

. Månge af dem fofva bort fin he]a tid, 
och Våckas endaft af en gnagande hun¬ 
ger , fom omfider nödgar dem upftå, 
for at föka födan och åta. Då de falt 
något vildt djur, lågra de fig omkring 
en gemenfam eldbrafa, fteka, åta och 
fofva ymfom , få långe det minfta år 
qvar at förtåra, och til defs at h un gren 
åter drifver dem derifrån. 

Sorglöshet gör, at Gudaläran år rin¬ 
ga eller ingen. Det tyckes vål, fom de 
icke aldeles voro okunnige om et måg- 
tigt Öfvervåfende, åfven fom de tyckas 
erkänna fjålens lif efter fkilsmåsfan ifrån 
kroppen; men de åga inge tempel, vifa 
ingen dyrkan emot något Gudavåfende, 
och bekymra fig icke hvarken om be¬ 
löning eller ftraflf efter detta iifvet. De 
erkånna mycket tydeligare, at en ond 
ande gifves , den de frukta, och tro ho¬ 
nom vara orfaken til fjukdom, döden, 
ålkan och alt ondt, fom händer dem. 

Vid Ny och Fulmånad, danfa och 
glådja de fig; men det fer icke alt för 
tro%t ut» at detta ikal vara någon Re¬ 
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iigions-act, eller afc de derforé tilbédja 
Månan. 

Et litet Infeöt, en oanfenlig (Mantis 
fnujla) Gräshoppa, an fe månge ibland 
dem, fom et lyckeligt djur, men aldrig 
fan jag fjelf, at de bevifade det någon 
dyrkan, ej eller kunde jag med fåkerhet 
utforfka fådant af andre. 

Omlkårelfen år en Ceremonie, fom 
hos flere år öflig, och torde hårleda fig 
ifrån en högre ålder, ehuru den aldeles 
icke nu mera år alman. 

Fleré barbarilke fed er och bruk fin¬ 
nas ånnu hos dem, fom lefva i fin vild¬ 
het, och utom gemenlkap med de Cbrift- 
ne. Gamle och utlefvade begrafvas lef- 
vande eller bortföras til någon bergs- 
refva, med någre få dagars kolt, deråft 
de antingen fnart af hunger måfte for¬ 
gås eller blifva et rof för något vildt djur. 

Likafå utkaftas barn, och lämnas åt 
fit öde, vid flere tilfållen; fåfom då en 
moder dör uti eller ftraxt efter Barn¬ 
fången , begrafves barnet tillika med 
modren, emedan ingen kan upföda det, 
hos et folk, fom ej förftår fig på am¬ 
mor. Når en moder får tvillingar, och 
hon icke tror fig kunna upföda bågge» 
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kaftas et ut : om tvillingarne åro 2 gås- 
far, bevaras den båfte och frifkafte; år 
endera flicka, blir defs lott at kaftas 
ut, åfven få, om någon kommer lytt 
til verlden. 

De, fom bo nåra intil Europeifke Go- 
lonifterne, begrafva fine lik i jorden ; 
andre i bergs-refvor eller hålor. Liket 
tages utur kojan genom et hål på fidan, 
och ej igenom dörren, vicklas tilhopa i 
defs fårfkins-klådning, och bortbåres af 
tre eller fyra dragare på armarne. En 
Procefs af manfolk och qvinfolk, i tvån- 
ne fårlkilde hopar, åtfölja liket med 
mycket fkri, och fedan flagtas och åtes 
något kreatur, om den afledne ågt nå-« 
gon förmögenhet. 

De åro mycket vidlkepelige och tro 
troldomar. Når någon fjuknar, tro de 
den vara förtrollad, och fkri ka famt 
knuffa honom då, för at bibehålla honom 
vid lif och hålfa. Dör han, ökas fkri et, 
liket begrafves inom någre ti mar. och 
hela byalaget flyttas til et annat ftålle. 

Åldfte Sonen år en fam arfvinge til 
fin Faders egendom» 

Uti Vetenfkaper och konfter åro de 
åfven få råe, fom uti alt annat. Endaft 

Caf- 



CafFerne idka litet åkerbruk. De måfte 
åga bolkaps-hjordar. Någre åga hvar¬ 
ken hus elier hem, eller något vill bo- 
ningsftålle. Namaqvas Hottentotten, fom 
i fit land åger berg, de der åga koppar- 
kjes, och åfven jern-malmer, vet, at af 
desfe, på det måft okonftlade fått, ut- 
fmålta tvånne metaller, fom han fedan 
utfmider och nytjar. Deras Handel år 
ej vidftråkt: den beftår ockfå endaft uti 
utbyte af visfe varor emot andre. Sår 
ledes åga de icke, och behöfva icke el¬ 
ler något mynt, eller någre penningar. 

At valla och förfvara fine Bolkaps- 
hjordar, åga de ganlka fule, inen likvål 
modige och driftige hundar. 

Feta faker utgöra i fynnerhet Hot- 
tentottens kråfelighet. Fettet af Sjö¬ 
kor kunna de dricka nåftan fom vatn, 
och runipan af fåren, fom beftår hel 
och hållen af bara fett, tycker han mer 
om ån något annat. 

Deras jagt år antingen gemenfam el¬ 
ler enlkild. Hvar och en jagar ocfi fål¬ 
ler hvad han båft kan, för fit egit be- 
hof, af vildt; men almånne jagter an- 
Mllas af hela byalag, antingen på ftör- 
r.e troppar af vilde djur, eller då odjur 
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ofreda dem, och göra minfkning i de* 
ras bolkaps-hjordar, åfven löm hvar 
man beväpnad går ur hulet, emot en 
gem en fam hotande fiende. 

Vid de måft högtidelige tilfållen nyt* 
ja de både fång och flere Spel-inflru* 
menter, famt egne och ganlka befyn? 
nerlige danfar. 

At drifva hela troppar af får igenom 
röken, midt öfver eld bra fan, at fria dem 
för vilde hundars våld, år hos Hotten* 
totten åfven en fynnerlig och ftundom 
brukelig ceremonie. 

Hos et folkflag, fom år nedfånkt i 
få mycken låtja, och föladt i få mycken 
orenlighet, fom Hottentotten verkeligen 
år, borde man vål icke förvänta fig, at 
finna något fpår til högfärd. Den fin¬ 
nes likväl, åfven hos desfe, månnilko- 
flågtets uflafte af komma; ty de utfira 
fig och hela fin kropp icke allenaft med 
allehanda, i deras tycke artig granlåt, 
utan då främmande beföka dem, beftry- 
ka de fit anfigte med åtlkillige figurer 
af brun eller fvart färg. 

_ Nyår, denne betydelige tidepunél, 
fom de måfte folkflag, åfven de hedni* 
ike, nåftan öfver alt på vårt jordklot, 
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i agt taga och fira med mer eller min¬ 
dre glådje och högtidlighet, kanna Hofc- 
tentotterne aldeles icke, ej eller hålla 
de någon den minfta råkning på Mata- 
rens lopp. Det enda de an mår ka, år, at 
de årligen på visfe tider, fe lökvåxter- 
ne framkomma, bloma och férfvinna, 
och efter denna- Almannacha fluta de til 
fin ålder, fom de fjejfve ända fållan, 
och aldrig nog med någon vifshet veta, 
Förgåfves ufcforfkar man derföre med 
fåkerhet, huru gamle de blifva, och få¬ 
fäng blir den möda man hårftådes går 
fig, at utaf gamle limningar och min¬ 
nesmärken efterfpana landets ålder, hu¬ 
ru långe det varit bebodt, hvarifrån defs 
invånare kommit, och hvad förändrin¬ 
gar det fam ma före det förra tidehvarf- 
vet undergå t. Landet äger inge gamle 
ruiner, hvarken utaf upbrånde Palatfer^ 
förftörde Slott eller ödelagde Ståder. 
Folket känner fjelf hvarken uprinnelfen 
eller orfaken til de hos' dem öflige Ce¬ 
remonier och fed vanor, och minnas mån¬ 
ge ibland dem knapt, at förtälja något, 
fom tildragit fig hos dem före deras 
fäders tid. 

Sedan Europeérne börjat bebo det¬ 
ta hörn af fodra Africa, har landet un* 
dergåt mycken förändring. Landets eg¬ 
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ne Invånare hafva efter hand, dels af 
härjande farfoter dödt ut , dels dra¬ 
git fig mer och mer bort inåt landet, 
til de inre delar der af, och en Colonie, 
af Japhets barn och aftoda har i deras 
Itålle vida utbredt och förokat fig. I et 
land, der för 150 år fedan de farligafte 
Rofdjur ibland en myckenhet andre vild¬ 
djur förde likfom en våld et och under- 
hölt jåmvigten, refer man nu ofta utan 
fara och i fåkerhet; der endaft fordom 
Hjordar betades, fer man nu flere Indi- 
ike, och de måfte Europeifke fådesfiag 
odlade, Vin-och Trägårdar anlagde, famt 
grönfaker planterade. Af hemtamde djur 
hafva ifrån Enropa och andre orter blif- 
vit hårftådes införde, både Håftar, Kor, 
Svin och åtfkillige Foglars flag; lika fom 
af Våxt-rikets mångfaldige och nyttige 
alfter flere hår vunnit burlkap, under 
en idog Nybyggares hand, och et blidt 
Himmels-ftrek. Arter och Bönforter 
blifva hår rått gode. Sparis , Ferfikor 
och Apricofer tåmefigen fmakelige, åf- 
ven fom Aplen, Plomon, Påron, Apel- 
finer, Ren etter och Smultron. Druf- 
vorne blifva hår, åfven fom Rufin och 
det der af tilverkade Vinet, utaf åt- 
fkillig godhet, ftundom förtråffelige. Me¬ 
loner, Vatn-meloner, Gojavus, Granat- 
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åplen blifva åfven fkåligen gode; men 
Krusbär, Vihbår, Körsbår och Nötter 
finna hår irigen trefnad. Mulbår, Mand¬ 
lar, Fikon, Valnötter, Caftanier och Ci¬ 
troner gifva icke de Europeilke efter i 
godhet Rotfrukter och grönfaker trif- 
vas merendels vål i detta land, och för¬ 
ädlas ofta til Rör re godhet, ån i Euro¬ 
pa , h vari från frön årligen til de måftas 
fån ing och fortplantning håmtas. Rof- 
vor, Kålrötter, Potater, Lökforter, Sal¬ 
lat, Kål och befynnerligen Blomkål od¬ 
las derföre i itörfta mångd, åfven lom 
i fynnerhet Hvetet, icke allenaft til In- 
byggarnes egit behof, utan åfven til de¬ 
ras tjånft, fom med de mångfaldige hit 
ankommande Skeppen affegla til Indien 
och Europa. 

Ifrån den tid, då et Nybygge af 
Chriftne på Goda Hoppets udde blifvit 
anlagdt och utbredt, hafva tid efter an¬ 
nan, flere kortare och långre refor inåt 
Africa blifvit gjorde, dels af enlkilde 
perfoner, dels på Compagniets vågnar» 
til at inhämta tilförlitelige och fåkre un» 
derråttelfer om landets inre belkaffen- 
het, och defs åtlkillige invånare. Och 
fådane refor, af ftörre eller mindre 
myckenhet folk, hafva blifvit féretagne 

dels 
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dels åt norra, dels åt fydöftra lidan af 
detta Africas hörn. De, fom deraf kom¬ 
mit til min kunlkap, åro i lynnerhet föl¬ 
jande : 1669 Ikedde en fådan refa til Sal- 
dahna bay, fom då förfta gången togs 
uti Hollåndfka Compagniets belitning. 
1670 utfärdades a:ne Sergeanter Kruyd- 

hof och Cruse , til Musfel bay och 
Helenas bay, fom vid detta tilfålie to- 
gos uti belitning. 1683 gjordes af Fån- 
driken Olof Berg en refa til Nama- 
qvas land, och 1685 förrättades af Gou- 
verneuren Simon van der Stell, jäm¬ 
te 56 Europeer, a:ne Macasfarer, 3:00 
Slafvar, och 6 Borgare, förledde med 
s fältftycken, 8 kärror, 7 vagnar utom 
Borgarnes egne, en båt och en myc¬ 
kenhet dragoxar, häftar, proviant, krut, 
gevär och handelsvaror til byte, en 
ganlka lång refa inåt Namaqvas landet 
ånda til Tropiken. Denna refa var i 
fynnerhet årnad til Kopparbergen, i af- 
figt, at underfoka om malmen kunde 
löna mödan at utfmålta, om dertil fun- 
nos tilråckeligt ved och vatn, eller om 
någon hamn vore i nejden , hvarifrån 
malmen med fartyg Ikulle kunna hämtas. 
Refan varade i 15 veckors tid. 

Under den tiden, då byteshandeln 
med 



ined Hottentotterne, i början af detta 
tidehvarf var tillåten för Colonifterhe » 
gjordes långa refor inåt» nemligen år 
1.70a» af 45 Borgare med 4 vagnar eii 
refa» anda in i Caffersiandet; 1704 anda 
In uti Namaqvas knd, och 170^ af 30 
eller 40 Bönder ined hvar lin Hotten- 
tot» ånnu långfe inåt laminä landftrck. 

1705 gjorde Landroften Stärrekt- 

burg, på Regeringens befalning, en ne- 

fa inåt Namaqvas landet, i fynnerhet for 
ät tilbyta lig for Compagniets béhof» 
eh myckenhet Bolkaps kreatur, och äg¬ 
de med lig én Corporal, famt Trägård s- 
måftarert Hartög, utom Slafvar» och 
en myckenhet Hottentotten 

öouverneuren Tulbagh låt år 1761» 
åt den norra lidan af landet, fom jag 
iiu befökt, utfånda en Caravan, beftå- 
endte af 17 Chrillne, Hottentötter 
och 15 vagnar, för hvilkeh en Borgarej 
vid namn Hop, var fatt til Htifvudman. 
På fahima refa medfåndes för Compag- 
hiets räkning Lahdtmåtareri Brink, 
Trågårdsmåftaren Auge, och Fåltlkåren 
Rykvoet , jåriite grne vagnar, eh lior 
båt, krut» kulor, jern, tobak med merä; 
Anledningen til denne Caravane var 

a Del, P deiif 



den , at en Bonde, fom fårdats långt 
in i landet, åt denna fidan, hade berät¬ 
tat for Gouverneuren, det en Hotten- 
tot för honom förtålt, det han fkolat 
hört talas om et Folkflag, fom bodde 
långre inåt, fom klådde fig i linkläder, 
och voro gule til fårgen, famt gingo 
in och ut i de der varande bergen, vid 
en ganlka (tor rivier. Håraf togs an¬ 
ledning , at tro, det något Portugifilkt 
Contoir fans på kulten , fom Regerin¬ 
gen borde utlpana. En del af fållkapet 
upbröt ifrån Cap den 16 Julii, och den 
éfriga delen fogade 11g til den förra vid 
Oiyfants-rivier på 31 gr. 40 min. låtit, 
famt 38 gr. 18 min. longitud. Relän fort- 
fattes til den 6 December, 1204- mil, 
rått nord inåt ifrån Cap, til 26 gr. ig 
min. latit. och 37 gr. 37 min, longitud. 
hvarifrån de återvände och ankommo 
til Cap igen den 27 April 1762, utan at 
hafva uptåkt något af den omtalta gula 
Nationen. Detta år den långfta reta, 
fom Europeer hittils kunnat göra inåt 
Africanlka landet åt denna fidan, hvaråft 
landet år ganlka tort, fattigt på vatn 
och bergigt, famt vågarna ftundom gan¬ 
lka fteniga. På denna refan hade Gon- 
verneuren icke medfånt någre militai- 
rer, fom få litet til defi» nöje tilförene 

öfter 
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öfter ut, hade gjort en koftfam refa; 
utan endaft frie Borgare och Landtbön- 
der. Men det oagtadt hade icke eller 
denna refan aflupit få fulkomligen vål, 
fom den kunnat, emedan enlkildte in- 
tresfen hade lagt flere fvårigheter och 
hinder i vågen. Brift på vatn och ftun- 
dom fteniga vågar gjorde utan tvifvel 
refan både fvår och befvårlig, i det dra- 
garnes fotter foro illa, och oxarne 
håraf mycket bortdogo; men det til- 
ftånd, fom Bénderne fåt af Regeringen, 
at af Hottentotterne frit under refan få 
tilbyta fig kreatur, och fom mindre för- 
figtigt nytjades, torde bidragit til refans 
af bry tan de det måfta, 

I det ftållet Bonderne hade förft på 
hemrefan bordt begagna fig af denna för¬ 
månliga byteshandel, få fkedde den nu 
måft på bortrefan r dels af girighet, dels 
för at låtta vagnarne^ ifrån det til byte 
medförda tunga jernet; och håraf öf- 
verhopades Caravanen med en drift 
oxar, fom dels fjelfve af refans tyngd 
måfte upgifvas, dels minlka den knap¬ 
pa vatn-tilgången för de andre til vag- 
narnes fortdragande nödige kreaturen. 

Vice Gouverneuren Kloppenborg 

hade vål ockfå för någre få år fedan i 
P 2 fål- 
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fållkap med en Landtmåtare, en Köp¬ 
man och Fåltfkår gjort en refa inåt 
norr ifrån Cap; men fom den icke ftråkfc 
ftg utom fjelfva Colonien, var den icke 
af någon betydenhet eller fynnerligen 
mårkvårdig. 

Så vackert, gråsrikt, fru-gtbårande 
och folkrikt landet år Öfter ut, få tort, 
magert och öde år det norr ut ifrån 
Cap; och ju långre in man kommer, 
defto torftigare och ödeslikare tyckes 
det blifva. 

Når man öfverfarit tre eller fyra 
bergs-ryggar , emot norr, ankommer 
man til et land, fom år vål högre ån 
Caplka ftranden, men fånker lig något 
lågre ned, ån de Lrandklofvar, fom de 
öfVerfarne bergs-ryggar lämnade emel¬ 
lan hg. Detta land kallas Carro eller 
Carrofålt. Det tyckes gå, lom et bredt 
bålte ofver hela detta Africas hörn, 
ifrån hafsftranden vid nordvåftra åndan, 
til Oceanen af den fydöftra hdan. Bred¬ 
den lårer vål ej vara Öfver alt lika, 
men på någre ftållen behöfves hela fex 
dagars tid , för at med ftarka natrefor 
Öfverfara det. Solen år hår om dagen 
brännande, och nätterna nog kalla. Den 
myckna brift på vatn hår år, hvaråft 

på 
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på åtta månaders tid i året ingen regn¬ 
droppa faller, och den torra jordmo- 
nen gör, at denna ödemark endaft fram¬ 
bringar några få örter och bulkar med 
kötfulle blader, Crasfulae, Mefembryan- 
thema, Cotyledones, Cacaliae, Stapeliae: 
at hvarken månnilkor eller djur om 
fommaren der kunna viftas, och at hvar¬ 
ken grås der kan våxa eller något nyt¬ 
tigt fådesflag odlas, Jordmonen år en 
lera, lom år blandad med jernochra, och 
en myckenhet hafs-falt. 

De tider jag genomrefte denna öde¬ 
mark på flere fårlkilde ftållen, fåg jag 
icke en enda Sparf, eller något enda 
fyrfota djur derftådes, utom Råttor uti 
jordhålor, hvilke torde långe kunna ut¬ 
härda utan vatn, och lålka fig med de 
fafcfulle faltagtige blader, fom buikar- 
ne båra. 

Då man öfverfarit på tvåran denna 
vidftråkta och torftiga ödemark, hvil- 
ken for ögat fynes vara nåftan aldeles 
jåmn eller föga och långfamt höjande 
ftg emot norr, få möter man omilder 
et ganlka högt berg, hvaråft en hel 
dagsrefa nåftan fordras, för at komma 
up til defs högd. Detta Roggefålts berg 
åger föga matjord, vifande på de måfté 

P 3 ftåk 
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Milen klippan jämn, naken och bar: 
det afflutar icke eller, fåfom andre berg, 
utan år i det måfta jåmnt och ftråcker 
lig i fådan Mining få långt inåt norr, 
at åndan deraf ånnu ej var bekant för 
Ny bygga rne. Climatet år på denne högd, 
oagtadt flere grader'nårmare Solen och 
iEqvator, ån Cap, icke allenaft kalt, 
utan kölden få ftrång, at marken vin¬ 
tertiden för långre tid betåckes med 
Inö, hagel och is. 

Efter förra årens vanlighet, fysfel- 
fatte jag mig, efcer lyckelig ankomft til 
Staden, at med Skeppen til Europa af- 
fånda de Samlingar jag på fednafte re- 
fan kunnat göra. 

Ifrån Madagafcar var ockfå nu åter¬ 
kommit det Skepp, fom förledit år blif* 
vit ditfånt, at för Compagniets behof, 
uphandla en myckenhet Slafvar. Ibland 
andre faker, fom åtlkillige af Befåtnin- 
gen derifrån medförde, voro i fynner- 
het en myckenhet af Cypraea tigris, en 
til Snusdofor brukelig och vacker Snäc¬ 
ka, Buccinum rufum, och de få kalla¬ 
de Madagafcars Kattor, Lemur catta. 
På denne fednare var jag angelägen at 
få efter fe, om ögonen voro få belkaffa- 
de, fom på den, hvilken framledne Herr 

Arch, 
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Arch. och Ridd. von Linne belkrifvit, 
nemligen med en aflång, och en rund 
ögonften. På denne voro bågge ögon-» 
ftenarne runde och ganlka fmå om da¬ 
gen , aldeies på faimna fått, fom hos 
andre djur. Denne Lemur liknar något 
en Katt med fin långa och med fvarta 
och hvita ringar teknade rumpa, och år 
både qvick och artig at åga bunden vid 
en ftång, på hvilken han med fina fy¬ 
ra hånder otroligen vigt och fhåit löper 
up och ned. 

Melk, en rik och förmögen Landt- 
man, hade nedan for Staden och vid 
ftranden nedom Lejonftjerten de förflut- 
ne åren låtit upbygga et Stenhus, un¬ 
der foregifvande, at nytja det til Pack¬ 
hus ; men då detta hus hade hunnit blif- 
va fårdigt, förårade han det fam ma til 
härvarande Lutherlka Förfamlingen, at 
nytja fåfom Kyrka, fedan det blifvit för- 
fedt med tjänliga fenfter. Lyckligt vo¬ 
re om Förfamlingen , fom år mycket 
talrik, åfven kunde få fin egen Luther- 
Ike Pråft, och ordenteligen höra Guds 
ord Predikas, famt nytja Sacramenterne. 

Hals-fjukor har jag aldrig fet, hvar¬ 
ken ahnånnare eller fvårare, ån i Cap- 
Ika Colonien, och i fynnerhet i Staden. 

P 4 Des- 



Pesfe förorfakas af et häftigt ombyte 
uti väderleken ifrån värma til köld. 
Körtlarne fvulna få häftigt up, at den 
fjuke hotas med, at qvåfvas och me¬ 
rendels altid öfvergå de til bulning, Nå- 
gre plågas häraf på det håftigafle flere 
gånger om året, och intet kön Jr der- 
jfråp updantagit. 

Långs efter gatorne i Staden voro. 
almånt Europeilka Ekar (jQvercus Rohm), 
planterade til prydnad och Ikugga utan 
fgr hufen, 

Tobaks-rökande på gatorne var nu 
jnera ftrångeligen förbudit, fedan hår få 
vål, fom det ej fållan håndt på andre 
ftållen, eldsvådor deraf olyckeligen flere 
gånger upkommit. 

Södra Himmelens ftjernhvalf, utgjor¬ 
de för mig til en ftor del en främman¬ 
de fyn. Någre kände Conftellationer ha¬ 
de en annan ftålning, ån norr om HL-. 
qvatorn och andre faknades aldejes. 
Larlavagnen, fom om vintren få trogit 
vifar Bonden , hvad natten lider, var 
hår fånkt långt ned om horjzonten, och 
de få kallade Capfte molnen, tvånne 
mörka fläckar på Himmelen, tyktes va¬ 
ra Capfke Invånaren et lika fåkert mär¬ 

ke. 
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Jce. Jag beklagade likvål, at jag ej mer 
ra vinlagt mig, at låra en få vacker ve- 
tenfkap, och hade gerna nu for en en¬ 
da Conftellation bortbyt alla for minnet 
fordom plågfamma Definitioner, och fle- 
re glofor af de döde fpråk, hvars låran¬ 
de borttagit en anfenlig del af min ung¬ 
doms tid, och fom jag nytigare kun-? 
nat an vånda på denna Gudomeliga Ve^ 
tenfkapen, 

Ifrån Amfterdam ankom nu icke al- 
lenaft en fumma penningar för min räk¬ 
ning, utan ockfå recommendations bref- 
ver til General Gouverneuren van der 

Parra på Batavia, i anledning hvaraf 
jag nu fnåfte tån ka på en föreftående 
Refa til öftra Indien, och långft bort 
til Kejfaredömet Japan. Under de tre 
års tid, jag tilbragt i fodra delen af A- 
frica, hade jag genomvandrat få myc¬ 
ket af defs både bebodde och öde mar¬ 
ker, fom med en utruftning, under me¬ 
delmåttan , möjeligep kunnat fke. Jag 
hade ockfå under famma tid åtnjutit 
mycken gunft både af Gouverneuren, 
och flere Herrar af Regeringen, åfven 
fom mycken vånfkap af flere både Lands¬ 
män och andre Landets Invånare; och 
kunde derföre ej annat, ån med tackfam- 
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het oeh innerligafte erkånfla erindra mig 
al denna mig bevifta godhet, den jag i 
al min lefnad aldrig kan forgåta eller 
förglöma. 

Men ånnu före min afrefa var jag 
få lyckelig, at få göra bekantlkap med 
en hederlig Landsman, Herr Regerings- 
Rådet Holmberg , hvilken nu ftod på 
lin hemréfa ifrån Suratte , deråft han 
i flere år, til fine Förmåns höga nöje, 
tjånt Hollåndlka Compagniet, och i han¬ 
delsvågen förvårfvat fig fådane infig- 
ter, fom få kånna och veta vårdera. 
Han bevårdigade mig med lin öma vån- 
Ikap, och låmnade mig tillika recom- 
mendations bref til Råds-Herren Ra- 
dermacher i Batavia, mig til långt 

ftörre förmån, ån jag någonlin vågat 
förmoda. 

Den 



TJen a Martti 1775, låmnade jag det 
kåra Cap, och icke utan öm fak- 

nad af månge hår varande Vånner, i 
Guds namn, begaf mig om bord på Skep* 
pet Loo, foin fördes af Capitenen Berg, 

at fåfom extra Chirurgus» affegla til 
Batavia. 

På famma Skepp befan fig åfven en 
Yngling, fom utgaf fig för Prints af 
Kejferliga Hufet, och Grefve af Leu- 
wenstein, hvilken på et olyckeligt vis, 
hade igenom en Sjålköpares förfor g 
blifvit affånd til Cap, och nödgades åf¬ 
ven nu göra följe til Java, utan at Re¬ 
geringen i Cap, jag vet ej, af hvad or- 
fak, vågat tillåta honom derifrån gå til- 
baka til Holland. Efter defs egen be- 
råttelfe hade han fom refande tillika 
med fin betjånt ankommit til Nimwe- 
gen, och der blifvit inlogerad hos en 
Sjålköpare, hvilken beröfvat honom fin 
medförde, egendom uti en ftor CofFert, 

in- 
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inneflutit honom trenne dagar , och fe¬ 
dan affånt honom til en Själköpare i 
Amfterdam. Hos denne fednare blef 
han fången innefluten uti tre veckors 
tid, tillika med fin betjänt, och omfider 
fånd om bord til Texel, utan at förut 
hafva varit på Oftindilka Hufet, eller pas- 
ferat någon mönftring. Dels betjänt ha¬ 
de under utrefan af fjukdom öfverlidit, 
och han fjelf engagerad lafom Soldat, 
af al fin egendom endaft ägande i be¬ 
håll en enda röd klådning, ogh en dyr¬ 
bar ring, hade under hela refans förlöp 
legat fjuk, och ankom åfven fom fjuk 
til Hofpitalet i Gap, der han af någon 
af fine landsmän blifvit känd och uptåkt. 
Regeringen i Gap, fedan den underrät¬ 
tat fig om hans omftändigheter, fogade 
likväl den anftalt, at han fåfom Pasfa- 
gerare fick göra refan til Batavia, och 
at han åfven fick fpifa vid Officerar- 
lies bord. 

Med god vind fortfattes Refan lyc- 
keligen, mäft åt föder, til 40 graders 
högd. Sedan togs kofan öfter ut, då 
hvarje dygn på våre fick-ur förlorades 
en fjerdedels time eller mera, alt fom 
vinden var ftark och förde vårfe Skepp 
{hållare. 

Den 



s37 Refan til Java 1775, 

Den 5 April, fågs eftermiddagen ön 
Saint Paul; natten derpå feglade vi e- 
inellan denna ö och ön Ainfterdam, hvil- 
ken lednare vi ånnu den 6, ågde uti figte. 

Hollåndlkt Öl, fom Compagniet med-» 
gifver for Officerarnes räkning, delades 
nu dem emellan, fedan den förefcålning 
blifvit afflagetj, fom Under-Styrmannen 
gjorde, at fålja det för gemenfam råk¬ 
ning, och fedan dela penningariie, fom 
falla derföre. Vin och 01, utom andfe 
faker fom Hollåndfka Compagniet med- 
fånder för Officerarnes bord, nytjas fål¬ 
lan eller aldrig under måltiderne, hvar- 
vid de i fy nn erhet borde nytjas; utan 
antingen förfnilläs de af Capiten och 

, förfta Styrmannen aldeles, eller delas 
de ut, fedan de antingen blifvit förlkåm- 
de, eller emot annat fåmre bortbytte. 
Och denna omftåndighet gör det til en 
nödvändighet för hvar och en, at fjelf 
förfe fig med åtlkilliga faker, om hvil- 
ka man ej behöfver bekymra fig på an¬ 
dra Nationers Skepp, 

Den i Maj i fågs Ön Mone> och den 
3, uptåktes land ifrån Mafttoppen, hvil¬ 
ket den följande dagen åfven kunde fes 
ifrån däcket. 

Alt 
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Alt fom vi närmare ankommo til et 
varmare luftftrek, få okades ockfå da^- 
geligen de fjukas antal. De måfte vo¬ 
ro behäftade med Skörbjug, och mån¬ 
ge hade af ombytet i köld och vårma 
ådragit fig förkylningar. 

Åndteligen fingo vi ön Java uti fig- 
te, och gladde ois ej litet deråt, at 
framkomma til et land, fom var före* 
målet för mångas onfkan, men fom ock 
Ikulle blifva de måftas graf. 

Bergen på Java, få vål, fom på de 
omkringliggande öar voro alle gröne 
och be vaxte med ikog, famt gåfvo ögat 
en angenäm och lefvande utfigt. De 
berg, fom lågo längre inåt landet, voro 
hår, lika fom på andre ftållen, altid hö¬ 
gre och fjelfva landet höjde fig frnånin- 
gom ifrån ftränderne. 

Den 9, feglades förbi Klapper-én. 

Strat-Sunda infeglade vi emellan Ja¬ 
va och Prinfen-ön. Vinden började ftraxt, 
at hår blifva ftilla, och lugnet gjorde, at 
refan föga kunde fortlkyndas. Ofver alt 
fågos ftörre och mindre ftrödde öar, 
vatnet var oftaft mycket grundt, och 
nattetiden fåides ankan 

Den 
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Den ia, blef Superchargeuren med en 
Jagt afhämtad, tillika med Compagniets 
bref, och andre papper, at tranfporte- 
ras til Batavia. Härigenom blir Rege¬ 
ringen al tid förut underrättad om alt, 
innan Skeppet hinner framkomma på 
reddem 

Den 14, kommo til ofs om bord, åt- 
fkillige Javaner med fine fmå båtaf 
(^PrauTv), föm voro förfedde med et däck 
eller golf af löfa plankor; under desfe 
voro månge rum afdelte, i hvilke de 
förde med fig til falu Bröd, Agg, Ana¬ 
nas, Cocosnotter, Pifang, Gojavus, Sal¬ 
lad , Radicer och andre grönfaker och 
frugter. Någre af dem blefvo qvar i 
båtarne, for at upkafta på Skeppet de 
förfå Ide varor, och andre gingo up på 
Skeppet, at emot taga, hvad fom up- 
kaftades och penningar derföre. Det 
varganlka artigt at fe, huru behändigt 
detta tilgick, och i fynnerhet, huru vigt 
och nätt äggen med hånderne emotto- 
gos , utan at något förlorades. Desfe 
Javaner granlkade mycket noga pennin- 
garne, fom de emottogo, och fokte ef¬ 
ter, at håldft få /dem nye och oflitne, 
famt togo icke gerna emot dem, fom 
vora gamle. 

Skeps- 
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Skeps-folket förmanades, at icke åtä 
för mycket af frugter och grönfaker, i 
fynnerhet varnades de för den angenä¬ 
ma, men fkadeliga Ananas, emedan des¬ 
fe frugter uti deras af Skörbjug forfkåm- 
de kroppar och oväna magar, låtteligen 
fkulle förorfaka Durchlop och Rödfoten. 

Under refan i Sundet, fåldes och vin¬ 
dades efomoftaft ankaret; vi nödgades 
i brift af vind låta det falla, at icke Skep¬ 
pet af ftrömen lkulle dragas tilbaka. 

Vi fegiade förbi Bantam, forri låg til 
höger. Denne år en Refidence Stad för 
en Landets Konung, fom helt och hål¬ 
lit beror af Hollåndlka Compagniet. Sta¬ 
den år befåft och åger et Citadel, famt 
en befåtning af 300 Hollåndfke Soldater, 
hvilke Compagniet der håller, Under 
namn, at vara Konungens Lifvakt, men 
i fjelfva verket, at hålla öfver Honom 
et vakande öga, at Han ingen ting kan 
företaga emot Compagniets intresfe, 
eller förfålja någon Peppar til andra 
Nationen 

Ön Java år vid pafs 140 mil lång 1 
O och W, famt 10 å 25; mil bred i N 
och S. Ligger på 6 graders födra bred, 
öch vid pals 124 graders långd. 

Den 
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Den 18, kommo vi lyckeligen fram 
til Redden för Batavia, och låto der 
glade vårt ankare falla. Redden år ftor 
och grunden moddrig. Skeppen ligga 
icke mycket långt ifrån fjelfva Staden» 
til hvilken man upfeglar med båtar långs 
efter ålfven. Redden år icke mycket 
djup, och den få vål, fom ftrånderne 
upgrundas årligen mer och mer. 

Med Capitenen for jag dagen efter 
til iands, och fick logera i det få kal¬ 
lade Herre Herberget ( Heeren Logement) 
et mycket ftort hus, til främmandes 
beqyåmlighet. 

På ena fidan vid utloppet af ån lig¬ 
ger et få kalladt Vatn-Caftel, årnadt til 
at belkjuta redden; detta var nu ganlka 
mycket förfallit, få at dageligen ftore 
ftycken af murarne nedramlade och bort- 
Iköldes af reddens bölja. 

Staden år vål béfåft, hel och hållen 
omgifven med Vallar, förfedde med åt- 
Ikilliga portar, vid hvilka en vifs myc¬ 
kenhet Soldater ligga pofterade, och 
hvilka hvar afton tilllutas. Yallarne åro 
likvåi icke fårdeles ftarka eller mycket 
tjocka. Citadellet ligger vid ena andan 
af Staden, belågit emot fjökanten, år 

% Del. Q tame- 
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tåmeligen ftort och inneflutar inom lig 
Råds-Salen, Boningshus, Packhus med 
flere angelägne bygnader. 

Så vål utom fjelfva Staden, fom in¬ 
om den famrna, åro öfver alt vatn-graf- 
var uptagne, och på fidorne förfedde 
med murar, i hvilke både ftörre och 
fmårre båtar kunna i Staden kringföra 
allehanda grönfaker, frugter och andre 
varor, famt fårlkt grås til fälu för hä¬ 
ftar. Grafvarne åro ej mycket djupa, 
utan ofta endaft tvånne alnar, och af- 
leda fit vatn til redden. 

Staden år anfenligen ftor och myc¬ 
ket vål bebygd med ftore prågtige Sten¬ 
hus , hvari rummen åro mycket ftore, 
och för fri luft öpne, at kunna aga fval- 
ka i et få brännande luftftrek. 

Gatorne åro icke ftenlagde, emedan 
ftenarne af fölens brännande ftrålar up- 
hettade Ikulle fkada Slafvarnes fötter, 
fom löpa barfotade, åfven fom håftarnes, 
fom hårftådes icke åro fkodde. Likvål 
år en rad utaf flata ftenar oftaft lagd , 
för Europeernes beqvåmlighet, at gå på. 

Man finner hår, likafom i Amfter- 
dam en blandning af allehanda folk och 
tungomål. Af de måfte Indiike folkflag 

får 
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får man hår fe fårre eller flere boende, 
för at idka en riktande handel 1 denne 
Öftra Indiens hufvudftäd; 

Utom Javanerne, fom åfo öns egne 
Inbyggare, utgöra Chineferne ftörfta 
mångden , och desfe bo icke'allenaft in¬ 
om fjelfva Staden, utan åro ganlka tal¬ 
rike uti förftädett, och åfven inuti fjelf¬ 
va landet. Desfe drifva, likafom Judar- 
ne i Holland, en gahlka ftafk och vid- 
ftråkt hahdelj famt idka de måfte kon- 
fter, och nåftan enfamme alla handtver- 
kerier. De måfte gå hår klådde lika fom 
i China, uti Bufaroner, med håret af- 
rakadt, och endaft med en rund flåck 
låmhad på hjesfan, hvaraf håret flåtas 
til en lång pilka. 

Hollåndlka fpråket talas vål atmånt 
ibland Europeerne; men med Slafvar 
och andre Indilke folkflag talas oftaft 
Maleilka fpråket, hvilket år få almånt 
Öfver hela öftra, och en del af våftra 
Oftindien, at man dermed kan forthjel- 
pä fig öfver alt, lika fom med Franfy- 
ikan i Europa. 

Ifrån Skeppet hade jag redan affånt 
mine medförde Recommendations bref- 
ver, nemligen til Gen eral- Gou vern eu~ 

Q % rea 



244 Batavia 1775. 

ren van der Parra ifrån Borgmåftare 
Temmink i Amfterdam; tii Råds-Her¬ 
ren Radermacher ifrån Herr Holm¬ 

berg, och til Dodtor Hoffman ifrån 
Doftor Le Seur på Gap; nu blef mit 
förfta göromål, at fjelf beföka desfe 
Herrar, fom alle i fin man tåflade, at 
bevifa mig ynneft, vånikap och vålgei’- 
ningar, fom göra deras namn hos mig 
evigt vördade, och dem min erkånfla 
altid i tackfamt minne ikal bevara. 

Som General-Gou verneuren altid vid 
pafs kl. 7 eller g, om morgonen bittida, 
innan hettan hunnit tilvåxa, gifver hvar- 
je dag audience och undfår rapporter af 
alle Ämbetsman, famt då tillika utdelar 
nödige ordres; och jag ej förr, ån emot 
middagen hant komma i land, fick jag 
förft eftermiddagen kläckan 4, den lyc¬ 
kan, at upvakta denne Herre, fom med 
mycken vänlighet emottog mig, och 
gaf mig förfåkran om ilt höga biträde 
i alt hvad jag behöfde, i an feen de til 
min relä til Kejfaredömet Japan. Gene¬ 
ral- Gou verneuren bodde nu på fin Luft¬ 
gård, et litet ftycke utan för Staden, 
hvaråft luften år friikare och fundare. 

Samma afton befökte jag Do<ftor 
Hoffman , men träffade honom icke 

då 
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då hemma. Morgonen derpå , innan jag 
ån nu hunnit komma ut, befökte han 
mig uti Herberget, tilböd mig bo hos 
fig och nytja fit bord, fam t förde mig 
genaft med fig i fin vagn til Compag- 
niets Apothek, der han bodde, och det 
han hade under fin förvaltning. Jåmte 
recommendations bref til denne heders¬ 
man ifrån Doétor Le Se ur på Gap, 
hade jag åfven af den fidftnåmnde, til 
betalande af min (kuld, före afrefan, måft 
til låns uptaga en fumma penningar, 
hvilken jag utfåft mig, at af min lön, 
fom på Batavia Ikulle utfalla, til Doétor 
Hoffman betala. Af denna omftåndig- 
het fåg denne Herre nogfamt, at jag 
icke var en af de refande, fom redan 
förvårfvat fig Indifke (katter, och at jag 
under tre års viftande på Gap famlat 
mindre guld ån växter, och andre Na- 
turalier. Detta hade han ockfå redan 
under et befök omtalat för Herr Råds- 
Herren Radermacher , hvars Medi- 
cus han var, och denne Herre hade då 
ftraxt lämnat honom 50 fpecie Ducater 
för min råkning, utan at jag hunnit hos 
honom aflågga något befök, eller han 
lärt känna en perfon, för hvars knappa 
vilkor han på et få ädelt fått ömade. 

Q 3 Vid 
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Vid flere, fnai't fagt, dageligen förr 
nyade befök hos denne Herre, hvars 
bord jag måfte nytja åtminftone tvånne 
gånger i veckan, fan jag med glådje och 
förnöj el fe dels ådla tånkefåt, och myck¬ 
na nit för Vetenikaper och Konfter, dem 
han icke alienaft ållkade, utan fjelf åg- 
de och kånde, i et Ignd, der annars 
endaft Mammon åger den oinlkrånkta* 
fte dyrkan. 

Emedan Skeppen, fom årnades til 
Japan , ån nu på trenne månaders tid, 
icke kommo at affegla, fick jag i Bata¬ 
via tilfålle underråtta mig, få vål om 
fjelfva Landet, och i fynnerhet dels Na- 
tural-Hiftoria, fom ockfå om Compag- 
niets indrågtiga handel, hvars hufvud- 
fåte och medelpundt hårftådes var, e- 
mellan Holland och de månge Indilke 
Contoirer, Faftorier och Befitningar. 

Emedlertid blef jag vid förfta Rå¬ 
dets fammankomft anftåld til forfte Chi- 
rurgus på det ftörfta eller Amiral- 
Skeppet , fom årnades til Japan, och 
Chefen, fom i år til famma ort Ikulle af¬ 
fegla, fick befalning ,at behålla mig q var, 
famt tillåta mig fåfom Legations-Medi- 
cus göra refan til Kejfarens Hof, dit 
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han fåfom Ambasfadeur komme afe gå 
under fit viftande i landet 

Under mine Botanilke utvandringar 
ågde jag igenom Herr Radermachers 

förforg, til följeflagare och vågvifare, 
en belkedelig Javan , fom kånde tåmeli- 
gen vål tråds och örters Måleifka namn 
och medicinfka nytta och bruk ibland 
fine Landsmän, dem han altid meddela¬ 
de mig til anteknande. 

På alle gator i Staden voro å ymfé 
fidor planterade ftore trån , fom i het¬ 
tan gåfvo någon lkugga och fvalka ifrån 
fig. Desfe trån voro almånnaft: Inopbyl- 
lum calophyllum och cnlabn, Canarium com- 
mune och någre andre fållyntare. Inpå 
gårdarne fåg jag hår och der ganlka 
höge och tjocke trån af Gvettavåa fpecio- 
fa. Det ftörfta tråd jag någonfin fet, 
var en Cafuarina ei}ui[etifolia, hyilket ftod 
vid ån, och utftråkte ganlka vidt och 
bredt fine vidlyftige grenar. 

Hettan år vål efter Thermometern 
icke öfverdrifvit ftark; den håller fig 
merendels emellan 80 och g6graden, ef¬ 
ter Fahrenheits fchala. Men den fö¬ 
rekommer dock mycket fvår, plågande 
och befvårlig, i anfeende dertil, at Sta- 

Q 4 den 
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den ligger lågt vid hafsftranden, at vå¬ 
ta utdunffcade ångor ifrån fjön och trå- 
iken blifva ftåndande i luften , och at in¬ 
gen betydelig vind Hungrar dunfterne 
och upfrilkar luften. Emot aftonen up- 
kommer vål en liten Land-vind, men den 
år föga betydande och ftark. Håraf blir 
lefnaden tung och tröt fa m; ty emellan 
klåckan 9 och 4 på dagen, kan man icke 
vara ute, aldraminft gående, utan at 
förfmågta af hetta och förgås af fvet, 
ånlkönt man kl åd er fig i de tunnafte 
klåder. 

De klåder , fom Europeerne hår bru¬ 
ka, åro gjorde på det i Europa van¬ 
lige fåttet, men merendels under-klå- 
derne af hvit bomuls tyg, eller af fvart 
liden fattin, famt råcken af något tunt 
Indilkt fidentyg. Oagtadt hela klådnin- 
gen. ftundom knapt våger en eller två 
fkålpund, år likvål råcken i detta heta 
climat, en hel tung börda, och man 
nödgas för den ftarka fvetningen fknl, 
Öm fa linne en eller tvånne gånger om 
dagen, ånlkönt lintygen åro af fint bom¬ 
uls lårft, fom infupér fvetten uti fig. 

Sedan alle Ämbetsmän tidigt om 
morgonen aflagt fifc befök hos Generai- 
Gouverneuren, förråtta de vtl fine fys- 

lor 
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lor emellan kl. 9 och 12, fmen då inom 
hus, hvaråft någon fvalka år. Och om 
de den tiden nödgas vara ute, ny tja de 
öfvertåckta vagnar at åka uti. Desfe 
vagnar åro finå och låtte, i ftållet för 
fönfter förfedde med tunna fiden-gardi- 
ner, fom utehålla folftrålarne, och tillå¬ 
ta luften fpela igenom. Håftarne , fom 
hårtil nytjas, åro merendels' fmå. ‘ Någre 
behjelpa fig med Chaifar. 

Likafom Rangen noga i akt tages i 

alt annat, få år den åfven i akt tagen, 
vid Eqvipagerne. Ingen, fom icke åger 
en vifs rang, får bruka förgyld vagn, 
och andre ringare få ny tja målade eller 
omålade vagnar. Råds-Herrarne nytja 
Löpare för llne åkdon. 

Månge Europeer bruka vål haritå- 
des Peruk, men de måfte fit egit hår, 
merendels rått och flått, utan alt krus 
utkamadt, och fållan får man hår fe 
något til puder förådladt hvetemjöl pry¬ 
da någons hjesfa. 

Fruntimren nytja hårftådes inge 
hvarken Mysfor eller Hattar på fit huf- 
vud, utan låta upknyta fit hår, endaft 
fmordt med olja, utan puder, uti en 
ftor knut öfver hjesfan, och pryda % 

Q 5 en- 
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endaft uti det med jouveler och kran¬ 
far af vålluktande bio mor. 

Når Fruntimren emot aftonen göra 
påhälsningar hos hvarandra, åro de i 
fynnerhet utfirade rundt omkring huf- 
vudet, med en krans af blomorne (/'/o- 
res') utaf NySiantbes fambac, uptrådde på 
en tråcf- Hvarje dag fer man desfe blo- 
mor fårlke införas til Staden, at fåljas 
til detta bruk. Lukten af dem år obe- 
Ikrifveligen angenåm, likafom af Pome- 
rants och Citronbloman, fyller hela hu- 
fet med fin behageliga ånga, och förhö¬ 
jer nöjet af könets ljufva fålfkap. 

Uti et få brännande cl imat, fom det¬ 
ta, år ej underligt, at det modet blifvit 
ibland Europeerne almånt, at efter mål¬ 
tiden taga fig en par timars middags- 
fömn, medan det hetafire af dagen fram- 
Ikrider. En Slaf ftålles då gem enl igen 
fram för Soffan, fom med en ftor Sol¬ 
fjäders hviftande fördrifver Myggorne, 
och tillkapar för defs fofvande Husbon¬ 
de en angenåm och kylande fvalka. 

Dag och natt åro, hela året öfver, 
1 det nårmafte lika långe, och folen 
framfkridande nåftan rått öfver hufvudet, 
går up och ned vid klåckan fex, mor¬ 

gon 
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gon och afton. Och emedan folen går 
ivårt ned, åger man hår inge ikymnin- 
gar , hvilke uti våre Nordifke lånder åro 
la mycket angenäme. Når folen ned- 
fkridit om horizonten, blir det genaft 
både mörkt och luften fvalare hela nat¬ 
ten igenom. 

Det behag, fom aftonens och nat¬ 
tens fvalka annars bårftådes Ikulle med¬ 
föra, blir ofta mycket forminlkadt, ige¬ 
nom den oro och den plåga, fom Myg¬ 
gor QMufcito') almånt förorfaka. Det år 
icke endaft med deras obehageliga och 
pipande Mufik, fom de våcka en fofvan- 
de, utan deras ftyng åro giftige, få at 
ftora kulor bulna up, och anfigte, famt 
hån der blifva deraf aldeles vanlkapade, 
och ej fållan aldeles igenfvulnade. Den¬ 
na omftåndighet gör, at man uti fof- 
kamrarne ej gerna får öpna dörr eller 
fönfter, och om det Ikedt, böra myg- 
gorne hvar afton noga utjagas. Befyn- 
nerligt år, at främlingar i fynnerhet mera 
af myggor angripas, och lida af deras 
ftyng, och når de någre veckor viftats 
i landet, förföljas de mindre deraf. An¬ 
tingen måtte myggen finna deras fcor- 
butilke våtlkor för fig mera behagelige, 
eller måtte desfe faltagtige och orene 

våt- 
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våtfkor vara orfaken til en ft ark are 
bulning. 

Sångklåderne beftå merendels af en 
Madrafs, någre Kuddar, et Underla¬ 
kan, och et tåckelfe af tunt och ofo- 

• dradt Katfcun. 

Hvarje afton, ifrån klåckan 6 til 9, 
formeras fållkaper hela Staden igenom 
ibland Europeerne, fom då, under be- 
ftåndigt rökande, låtta line bekymmer, 
genom famtal, och et godt glas, meren¬ 
dels roat Europeiikt vin. Utom bjud¬ 
ning befoka de då line vån ner, och få 
fnart kl. ringer 9, går hvar och en hem 
til lit, deråft han icke fårfkildt bjudes 
qvar, at fpifa' afton-måltid. Når man 
ankommer, år man merendels klåd i 
Råck, Peruk, med Platt, Vårja och Kapp, 
famt har en Slaf med fom bår en 
vidlyftig och ftor folikårm. Når häls¬ 
ningen år gjord, tager man af fig Pe¬ 
ruken , och fåtter på fit rakade hufvud 
en tun hvit bomuls mösfa; fedan afdra- 
ges Råcken och Vårjan, Platten famt 
Kåppen låmnas åt Slafven , fom förer 
alt detta hem igen. Sedan tilbringas af¬ 
ton, fittande utan för liufet, på en up- 
höjd plan innan för trappan. Den för- 
fta undfägnaden år merendels et glas 

Hol- 
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Hollåndfkt 61, och fedan drickas Ikålar 
i vin for hvar perfon uti fålfkapet, til 
defs hvar och en tomt fin egen bouteille 
eller 14 glas, ftundom mer, fållan min¬ 
dre. Hvaråft en främling vid fådant til- 
fålle kommer, år han altid välkommen. 
Någon gång händer, at et fpel-partie 
med kort formeras. Når klåckan flagit 
9, återkommer en eller flere Slafvar, 
ofta, då det år mera mörkt, med brin¬ 
nande faklor, at ledfaga husbonden hem. 

Gåftfriheten år hår i mycket anfeen- 
de och vårde. De förnämare hålla en 
eller tvånne dagar i veckan opet bord, 
til hvilket både budne och obudne gå- 
fcer åro välkomne. En främling, fom 
nödgas dröja hårftådes någon längre tid, 
behöfver endaft hyra fig et litet hus at 
bo uti, och köpa en SI af til fin uppafs- 
ning. Når han fedan fåt göra en eller 
annan bekantlkap, behöfver han föga 
förja för födan; ty utom det honom of¬ 
ta ftå öpne någre Gynnares bord, blir 
han altid buden til middag, der han e- 
mellan kl. 11 och ia gör någon påhäls¬ 
ning. Denne tiden hemkomma Äm¬ 
betsmännen ifrån fine ämbetsrum, och 
då tager man fig en appetits fup, an¬ 
tingen af Arrak, Enbårsbrånvin QJ-ene- 

ver), 
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vér), hvit Franlkt Vin, eller ock af Ja» 
panlkt Sacld. 

Oagtadt jag bodde hos Ööéfcor Hoff- 

man, och ågde dageligen tilfcråde til defs 
bord, måfte jag dock tvånne gånger i 
veckan ipifa hos Råds-Herren Rader- 

macher, vid hvars bord var en utvald 
Samling af de måfte Ämbetsmän, fom 
i Europa förvårfvat fig någre berömli- 
ge infigter, uti en eller annan nyttig 
Vetenlkap. 

Vatnet år icke fårdeles hålfofamt el¬ 
ler godt til at dricka; det hyfer i fig 
något falt, fom gerna fororfakar diar- 
rhoe, och hos dem, fom förft ankomma 
hit, och åro behäftade med Skörbjug, 
ftundom upvåcker fjelfva Rödfoten. 
Stadsboerne låta det derföre merendels 
någon tid ftå uti ftora Japanlka ler-kru- 
kor, at fåtta fin inblandade orenlighet 
til botn, och fläcka fedan deruti upglod- 
gade jernftånger. Sålunda kan det dric¬ 
kas , utan någon elak påfölgd, och oftaft 
tilredes det med The eller Caffé, eller 
drickes det blandadt med rödt vin. 

Förftaden, fom ligger inåt Lands- 
fidan, år mycket ftor och vacker, famt 

be- 
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bebos af både Europeer, Chinefare och 
andre Indifke folkllag. 

Något lån gr e inåt, ligga en mycken¬ 
het Luftgårdar, med de tåckafte Trägår¬ 
dar anlagde, hvaråft de rikare och för¬ 
nämare tilbringa fin ifrån Ambetsfyflor 
lediga tid, emedan luften år dårftådes 
redan något fundare, ån inom fjelfva 
Staden. Vid flere af desfe Luftplatfer 
fåg jag ftora krukor, fylda med vatn, 
i hvilka den tåcke Guldfifken lefvan- 
de lyfte med fine blänkande fårgor, 

„ och lekte under den befynnerliga or¬ 
ten , Piftia (iratiotes, hvilken blifvit 
hitplanterad, för afe gifva filkarne fkug- 
ga. Denna våxt, hvars rotter icke få- 
ftas uti jorden, fåg jag til öfverflöd i 
alle grafvar och diken limmande. 

Europeerne uppasfas almånt utaf 
Slafvar ifrån åtlkilliga Indifke öar, och 
åga deraf en ftor myckenhet i fine hus, 
emedan climatets hetta gör, at tvånne 
Slafvar hår icke göra få mycken tjånft, 
fom en på Cap. Fruntimren åga i fyn- 
nerhet en mångd af Slafvinnor, och gö¬ 
ra fållan något befök, utan at åga flera 
med lig i följe, til fin uppafsning. 

Java 
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Javanerne, landets egne invånare, 
åro tåmeligen reflige til våxten, gulag- 
tige och ej obehagelige til fine anlets 
drag. Desfe få ingalunda göras til Slaf- 
var, utan åro et frit folk, fom ftyres af 
fine egne Kejfare, Konungar och Höf- 
d in gar. De tala et egit fpråk, fom år 
olikt Maleilkan, och bekänna fig til ftör- 
re delen til Mahomets låra, underhållen 
hos dem af egne både til Mecca bere- 
fte och oberefte Pråfter. 

Utom Hollåndlkan, talas Maleifka 
fpråk et almånt, fom år en dialeft af Ara- 
bilkan, och ikrifves med Arabilka bok- 
ftåfver. På detta fpråk år en del af 
Bibelen öfverfat, åtlkillige fmå Orda¬ 
böcker författade, Grammatica och an¬ 
dre Böneböcker fammanlkrefne. Språ¬ 
ket år lått at låra och tala, mycket en¬ 
kelt och okpnftladt, famt behagligt i ut¬ 
talet. Compagniet har både låtit upbyg- 
ga en Kyrka, och underhåller Pråfter 
hår i Staden , för de åtlkillige folkflag, 
fom förftå och tala detta fpråk, famt 
bekänna fig til Chriftna låran. Compag¬ 
niet lönar ockfå i fin tjånft en Transla¬ 
tor få vål i det Maleilka fom Javanlka 
fpråket. En något bruten Portugilka 
talas åfven hår, få vål, fom uti de må- 

fte 
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fte andre Indifke befitningar, der for-* 
dom Portugiferne handlat, och utbredt 
fit fpråk. En Portugififlc Kyrka och För- 
famling år derföre ånnu q var i Staden , 
och en utom den, underhållen på C0111- 
pagniets koftnad, til hvilken en ftor 
del fyarte Chriftne hålla fig, och aga 
åtlkillige Kyrkoböcker trykte på fam*- 
ma fpråk. 

De Maleilke Böcker, fom jag kun¬ 
de öfverkomma, voro desfe, nemligeni 

Malaica CöHeÄahea Vocabularia eller Ma* 
leifch Diclionaire i Pars I:a, Bataviä 
1707, 4”to, 

Diétionarihm Mälaico-latirram & Lätinö- 
malaicum opera & ftudio David is Hex^ 
Batavise, 1707, 4:0. DiSHonaive pä Ma- 
leijlta och Latin, på Latin och Maleifka. 

Diftionarium ofte Woord ende Spraek 
Boek in de Duytfche ende Maleyfche 
Tale, F. de H. Batavia 1707, 4:to. Di* 
Bionaire på Hollåndfka och Maleifka. 

Tweede Deel van de Colleftanea Malai¬ 
ca vocabularia, Batavia, 170g. 4:0. In* 
nehåller 2:ne Maleifké DiBionairer tilbo* 
pa trycktéi 

Maleifche Spraak-kunfq eller Mäleifk öram 
% Des», E ma* 
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matica, af Georg Henrik Werndlt, 

Amfterdam, 1736» 8:0. 

'Elkitåb , ’ija ’itu, Segala Surat, Perd- 
jandjian lama dan baharuw. Amfter¬ 
dam , 1733, 4:0. Eller den Helige Bibe¬ 
len , bfverfat på Maleifka fpråket. Nya 
Tejlamentet efteråt i famma band, år 
tryckt 1731. 

Sj JXR Segala Masmur p Dåtid, eller 
Davids Pfalt are, Amfterdam, 1735, 4:0. 

Ta X Limu -1 Dini’1 Mefe H H i Ji, 
ija’itu, Pangadjaran 'agama. Amfter¬ 
dam, 1735, 4:0. 

Nieuwe Woordenfchat in Nederduitfch, 
Maleidfch en Portugeefch. Batavia, 
178°, 8’o- Di&ionaire på Hollandfka^ Ma¬ 
leifka ocb Portugifka. 

Och de Portugifilke bocker, fom föl¬ 
lo mig i hånder, voro följande: 

Do Vehlo Teftamento, o Primeiro To¬ 
mo. Batavia, 1748- 8:0. 

Do Vehlo Teftamento, o Segundo To¬ 
mo, Batavia, 1753. 8:0. 

O Novo Teftamento, Batavia. 1773. 8'o. 

Catechifmo. Colombo, 1778. 8-o. 

Os 
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Os CL Pfalmos David» eller Portugi/ifk 
Pjalmbok pä ne t er, bruklig i Oflinchen, 
tryckt Colombo, 8:0. Den nyafle upla¬ 
gan år af 1778, Jom ifrän Batavia blifvit 
mig tiljånd, efter min bemkomft. 

Alle desfe, få i Maleilka, fom Por- 
tugifilka Ipråken trykte böcker åro af 
mig fö rårad e til Kongl. Academien i Up- 
fala, och förvaras i defs Bibliothek, jäm¬ 
te åtlkillige andre rare böcker, fom åro 
tryckte uti Singalelilke, Mallabarilke och 
Tamullke fpråken. 

Emedan Maleilka fpråkets lårande år 
aldeles nödvändigt för den, fom någon 
tid Ikal viftaS i Oftindien, och i fynner- 
het för den, lom kommer at genomre- 
fa flere orter derftådes; få nödgas alle 
ankommande främlingar genaft lågga fig 
derpå, håldft man icke en gång kan åga 
en Slaf til lin uppafsning, förr ån man 
lårt de almånnare orden deraf. Mit för- 
fta bemödande på Batavia blef derföre, 
at låra detta fpråk, och at för egit min¬ 
ne och hjelpreda upftålla en liten Orda- 
Bok på fådane ord, fom jag trodde al- 
månnaft kunna förekomma. Detta lilla 
Lexicon, fom icke år mycket vidlyftigt, 
men torde blifva af någon nytta för den 
af mine Landsmän och andre, fom un- 

R a der 
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der refan til China komma at landa på 
Java, eller andre ftållen, har jag hår ve¬ 
lat infora, i den förhopning, at något 
deraf torde tillika antingen roa e eller 
gagna dem, fom åga inligt i andre Ofter- 
låndike fpråk. 

Afton, eftermiddag. 
Agta. 
Allena. 
Altfammans, alle-?. 

famman. $ 
Andedrågt. 
Angå. 
Anfigte. 
Apa. 
Arbeta, 
Arm, råckarm. 
Armod, fattigdom. 
Aika. 

Bakom. 
Bark. 
Barm. 
Barn. 

Barnfång. 

Bedja. 
Bedrofvad. 
Befalla, 

Soré. 
Simpang. 
Sandiri. 

Samonja. 

Napas. 
Faduli. 
Mukka. 
Monjet. 
Kria. 
Pnndak. 
Kafiakari. 
Abu. 

Diblakkaiv 
Kulit. 
Panko. 
Beranak. 
jTampat tidor be- 
l ranak. 

Menjumba. 
Sufa ati, 
Suru. 

Be^ 
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Begrafva. 
Begripa. 
Begynna. 
Begåra. 
Behaga. 
Bekomma. 
Ben. 
Berg. 
Beft, djur. 
Betala. 
Betro. 
Bevara. 
Binda. 
Bita. 
Bitter. 
Bittida. . 
Bjuda. 
Bjuda til. 
Blema. 
Blifva. 
Blind. 
Blod. 
Blott» 
Bly. 
Blå. 
Blåfa. 
Blåck. 
Bläckhorn. 
Bo. 
Bord. 

Tanam. 
Mananti. 
Mulai. 
Minta. 
Mauw. 
Dappat. 
Tulang. 
Gunong. 
Binatang. 
Bajar. 
Pentjaja. 
Simpang. 
Ikat. 
Pigit» 
Pait. 
Siang. 
Tauwä. 
Mentjoba» 
Biful. 
Tingal. 
Buta. 
Dara. 
Tlanjan. 
Tima. 
Biru. 
Tjop. 
Tinta. 
Tampat tinta, 
Tingal. 
Meja. 

R 3 Borft) 
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Borft, Dada. 
Bred, Lebar. 
Bref. Surat. 
Broder, Sudana lakii 
Bron. Somor. 
Brud. Panganting. 
Brudgume, Tunangan. 
Brygga, Jambatan. 
Bryta. Pitja. 
Brånna, Angus. 
Bröd. Rotti. 
Bufkage.vjjd, (kogig. Utan. 
Bygga, Kria ruma. 
Byxor, Tjelana. 
Båfva. Semetar. 
Båttre. Lebi bai. 
Bödel, Allegootji. 
Böja, Menjumba. 

Dag. Hari. 
Panfa, Mingibing. 
De. Dia orang. 
Deg. Tupong. 
Del, Bagian. 
Der. Difitu. 
Derföre, Dari itu. 
Derföre icke, Dari itu tida. 
Der nedre. Difitu baliwa. 
Der uppe. Difitu atas. 
Det. |tu. 



Dike. 
Djup. 
Djur. 
Dom. 
Dotter. 
Draga, båra. 
Dricka. 
Drucken. 
Drunkna, dö i vatn. 
Dröm. 
Dröma. 
Dubbel, två gånger. 
Dufva. 
Dum. 
Dyr. 
Dö. 
Död. 
Döda. 
Döf. 
Döpa. 
Dörr. 

Ed. 
Efterhand. 
Egen. 
Eld. 
Elfenben. 
Enkel. 
Enögd. 

Erf, erfva. 

' J775T- , ^3 

Kuntji. 
Dalam. 
Binatang. 
Ingatang. 
Anak prompuang. 
Pikol. 
Minum. 
Makkak. 
Matti di aijer. 
Jari befar. 
Minimpi. 
Dua kali. 
Burung dara. 
Bado. 
Mahal. 
Matti. 
Maut. 
Buno. 
Tuli. 
Kria farani. 
Pinto. 

Sumpain. 
Abifitu nanti. 
Kandiri,jang ponja. 
Api. 

* Gaiding. 
Sak ali. 
Satu Matta. 
VPufakan, dappat 
\ pufakan. 

’ 4 Fa- 



JUatavia 1775, 

Fader, 
Falla. 
Falla i barnfång. 
Fattig, 
JFeber, 
Felas, brifter. 
Fikon, 
Fin. 
Finger. 
Finna, få. 
Fifk, 

Fogef, Fogelnåfte. 

Fot, 
Fru. 
Frugfc, 
Fråga. 
Ful, ftygg, 
Full. 
Fyrkantig. 
Få igen, filbaka. 
Fåga. 
Fågtning, 
Färdig, 
Färg. ' 
FÖ4a tip. 
F önfter. 
Föra? föra hit. 

Bappa. 
Jatu. 
Beranak, 
Miflcin. 
Demam, 
Kuran g. 
Bualo. 
Allus. 
Jare. 
Bappat. 
Ikkan. 
Radjing. 
Terbang. 

Burong, Rumabu-s 
rong. 

Kakki. 
J3ini. Nonje. 
Boa, buabua. 
Tanja. 
Rupa busfuk, 
Punu. 
Ampat ujong. 
Bappat Konabali, 
Sapu. 
Prang. 
Trang, 
Din ta. 
Piara. 
Jenella, 
Bauwa. 

För 
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For bittida. 
Förbjuda. 
Fördela. 
Förderfvad. 
F ör litet, alt/ör litet. 
Förlora. 
För mycket. 
För fen t 
Förftåndig, 
F örtret. 
Förtro. 
Förundra 11g. 

Gaffel. 
Gammal. 
Garn. 
Gapa, 
Get 
Gift 
Giftas, giftermål 
Gifva, gifva igen, 
Girig. 
Gjuta. 
Glad. 
God. 
Godt köp, 
Grafva. 
Gripa, 
Gro. 
Grof. 

R$ 

Talalu fiang. 
Larang. 
Bagi. 
Rufak. 
Talalu fedekit 
llang. 
Talalu banjer, 
Talalu lama. 
Bifa. 
Sajang. 
Pertjaja. 
Erran, 

Tusfuk, 
Tua. 
Benang. 
Bukka mulut 
Kambin prompuang» 
Jan g fuda kawin. 
Ka win, 
Kasfi, Kasfi komball 
Kikir. 
Saling. 
Suka ati. 
Baj. 
Mura. 
Korek tanna. 
Pegan. 
Minjadi. Timbul. 
Kasfar. 

Grund, 
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Grund. 
Grunder, odjup. 
Gråta. 
Grås. 
Grön. 
Gud. 
Gul. 
Guld, Guldfmed. 
Gå, Ipatfera. 
Gå ut. 
Gårdag, i gårdags. 
Göra. 

Hafva. 
Half. 
Hals. 
Halta. 
Han. 
Hand. 
Hane, tupp. 
Hat. 
Hatt. 
Hel. 
Helfvete. 
Het, varm. 
Hetfig, fnarfticken. 
Hjelpa. 
Hjerna. 
Hjerta. 
Himel. 

Tanna. 
Tjeper. 
Manangi. 
Rompot. 
Ifo. 
Alla. 
Koning. 
Mas, Tukan mas. 
Jalang. 
Kal oar. 
Kalamari ari. 
Kria. 

Ada. 
Saparo. 
Ler. 
Prentjang. 
Dia. 
Tangan. 
Ajam laki laki. 
Bin tji. 
Toppi, tjappeo. 
Interu. 
Duraka. 
Pannas. 
Bengis. 
Tulong. 
Ottaknia. 
Ati. 
Saorga. 

His- 
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Hisfa up. 
Hora, göra hor. 
Hora, en hora. 
Hvad. 
Hvarifrån. 
Hvarotn. 
f 

H var om icke. 
Hud, bark. 
Hufvud. 
Hugga, iklra. 
Hvilken. 
Hvifja. 
Hvit. 
Hund. 
Hunger. 
Hus, bygga. 
Hyra. 
Hålla up, fluta af. 
Hår. 
Hård. 
Hålfa, påhälsning. 
Hämta, draga til fig, 
Hånga. 
Hår, hårftådes. 
Hård, eldftad. 
Hög. 
Högmodig. 
Höna. 
Höra. 

Parreknaik. 
Befundal. 
Sundal. 
Appa. 
Derimanna. 
Manappa. 
Manappa tida. 
Kulit. 
Kappalla. 
Pottong. 
Sappa. 
Tjop. 
Putti. 
Anjing. 
Lappar. 
Ruma, kria ruma. 
Sewa. 
Suda. 
Rambut. 
Dapor. 
Kasfi tabé. 
Arnbel. 
Gantong. 
Difinii 
Kras. 
Tingi. 
Kabesfaram. 
Ajam prompuang. 
Dengar. 

Hörn. 
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Hörn, 
Hörfem, 

- \ 

Jag- 
Jern. Smed. 
Igen, åter igen. 
Indigp. 
Ineifvor. 
Innefluta. 
Inom, 
Infalta. 
Intaga, intaga me-7 

dicament. J* 
Inuti. 
Jordbåfning. 
Juveler, Juvelerare. 
Jågare. 
Jåmn. 

Kalk. 
Kall. 
Kam. 
Kamel. 
Kamerat. 
Kanel. 
Kanon. 
Kapun. 
Kafta, kafta bort. 
Kaftel. 
Katt. 

Ujong. 
Ormat. 

Betta, Kitta. 
Bisfi. Tukan bisfi, 
Kombali. 
Nila. 
Usfus. 
Mendangan. 
Didalam, 
Tarro azin. 

Minom obat.1 

Didalam. 
Gojang tanna. 
Intan, Tukan in tan. 
Tukan pasfan. 
Keper. 

Kapor. 
Dinjing, 
Sifir. 
Onta. 
Taman. 
Kajotnanis, 
Marian. 
Ajam kabiri. 
Lempar, buang. 
Ben ten g. 
Kotjing. 
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Kejfare, 
Kerna» 
Kifva. 
Kika, koxa, fe» 
Kifta. 
Klappa, flå. 
Klia. 
Klibba vid. 
Klibbig. 
Klifva, klifva Up. 
Klifva ned. 
Klippa. 
Klyfva. 
Klå. 
Kilda, kläder. 
Knapp. 
Knif. 
Knipa» 
Knl. 
Ko; 

Kock, koka. 

Kom, rpilkom.’ 
Komma. 
Komma öfverens, 
Konung. 
Koppar. 
Koppor. 
Kort. 
Koft, 

1775; zty 

Sufutunang. 
Bidji. 
Geger. 
Leat. 
Petti. 
PukkuL 
Gatal. 
Melenket. 
Litjin. 
Naik. 
Turong. 
Batu Karang. 
Beladua. • 
Garok. 
Pakki, Pakkian» 
Kantjing. 
Pisfuk. 
Jipit. 
Lutok. 
Sampi, 

Tukan masfak, 
Masfak, 

Mankock. 
Dattang. 
Jadi fam aratta. 
Radja. 
Tambaga. , 
Tjatjar. 
Pendek. 
Makkanang. 

Koxa 
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Koxa omkring. 
Kraft. 
Krig. 
Krita. 
Krokodil. 
Krokig. 
Krut. 
Kuia, hola. 
Kwaft. 
Kyla, fvala. 
Kyrka. 
Kånna. 
Kårlek. ‘ 
Kök. 
Köpa. 
Köpman. 
Köpmanlkap. 
Kött. 

Land. 
Lalla. 
Lat. 
Led. 
Lefva, lefvande» 
Lefverne. 
Lejon. 
Lemon. 
Licham. 
Lif. 
Lik. 

Balek tengok. 
Kuat. 
Prang. 
Kåpor hollanda. 
Buaja. 
Blako. 
Obat pasfan. 
Lobang. 
Sapapo. 
Arang. 
Mefigit. 
Kanal, fafa. 
Tjinta. 
Dappor. 
Bili. 
Dagang. 
Bedagangan, 
Dagin. 

Tanna. 
Muet. 
Pamalas. 
Panton. 
Idop. 
Ivahidopan. 
Singa. 
Jeurok. 
Badang. 
Miawak. 
Banke. 

Lik- 
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Likna. 
Linne. 
Liten, litet. 
Ljuga. . 
Ljus, ljusfax. 
Ljusftaka. 
Lofva. 
Lura. 
Lus. 
Luftig. 
Lycka. 
Lytt. 
Låg. Io 
^ang. 

Långfam. 
Låta, tillåta. 
Låck. 
Lågga. 
Laka. 
Låkare, Fåltikår. 
Låna. 
Lappar. 
Låra. 
Låfa. 
Lålka, lålka torften. 
Lått. 
L6gn. 
Lök. 
Löpa, löpa bort. 
Lös. 

Turut. 
Kajin. 
Kitjil. Sediki. 
Panjufta. 
Liling, guntingliling. 
Tampat liljng. 
Janji. 
Mengninte. 
Kutu. 
Sukanti. 
Ontong. 
Pintjang. 
Dibauwa. 
Panjang. 
Palan. 
Biar. 
Botjor. 
Bareeng. 
Brobat. 
Guru. 
Pinjang. 
Bibir. 
Mengadji. 
Batja. 
Bunuhaus. 
Trang, enteng, 
Penjufta. 
Bawang. 
larri, pigi, 
Talappas. 

Ma« 
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Mage< 
Mager. 
Man, MafcuL gen. 
Matt.] 
Med. 
Medicameht, pulver 
Medicament-kifta, 7 

Apothek, 3 
Mer. 
Middag. 
Mig. 
Mindes 
MifsfalL 
Mjöl. 
Mjölk. 
Mjuk. 
Mod. 
Mod der. 
Moder. 
Morbror. 
Mord. 
Morgon. 
Morgon bittida, ? 

Morgonftund. S 
Morjan. 
Mofter. 
Mun. 
Mur. 
Murare. 
Myckefc 

Prut. 
Kuras. 
Laki lakL 
Tikkar. 
Dengan. 
Obat. 

Tampat obat. 

Lagi, lebi. 
Satenga ari. 
Kitta, betta, fajad 
Lebi kurang. 
Gugur annaki 
Tupor. 
Sufu. 
Lembek. 
Tjappe. 
Lumpur. 
Maa. 
Sanak. 
Bunu. 
Befok. 

Pagi ark 

Kädja. 
Bibi. 
Mulufc. 
Tembot. 
Tukan batu, 
Banjer, 
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M^gga. Jamok. 
Manad, mane. Sa bulang, bulang. 
Månnilka. Orang. 
Mårka. Tarrotanda. 
Måffing, {gul koppar). Tambaga koning. 
Måta. Ukur. 
Mödom. Prawang. 
Mörk. Glap. 
Mörkt (tjokt) våder. Hari glap. 
Möta. KatombUo 

Nacke. Meimang. 
Nagel. Kuku, 
Naken, bar. Talanjang. 
Narr. Gila. 
Natt. Malam. 
Nedom. Dibauwa. 
Nej. Trada, tida» 
Ni. Lu. 
Niga. Menjumba. 
Nog. Sampe» 
Ny. Barn, 
Nyckel. Kuntji» 
Nåd. Ampon. • 
Nål, fy nål. Jarong manjei. 
Någlikor. Tjinke. 
Når. Kappan. 
Nåra intil, nårmare. Dikkat, lebi dikkat. 
Nåfa, Idom. 

2 Del. S Nå- 
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Nåfte. 
Nåt til pafs. 

/ 

Obekant. 
Ofvan. 
Oförlkåmd. 
Ogift. 
Ogrås. 
Olja. 
Olycka. 
Omfamna. 
Omkulftöta. 
Om vånda. • 
Ond. 
Oordning, i oordning. 
Oren, ©renlighet. 
Orm. 
Orfak. 
Orått. 
Ols. 
Oft. 
Ovan. 
Oxe. 

Pasfa up. 
Penningar, mynt 
Peppar, 
Perlor. 
Profet 
Prålt 

Rumanja. 
Kabetullan. 

Hada Kanalan. 
Diatas. 
Jang ter taw malu. 
Bujang. 
Rompot 
Minjak. 
Tjilaka. 
Polok. 
Kria jatu. 
Balek. 
Jahat 
Banjier. 
Kotor, tai. 
Ular. 
Jang derri pandanja. 
Sala. 
Kitta orang. 
Kao. 
Trada biafa. 
Sampi. 

Jaga. 
Wang. 
Lada. 
Mutjara. 
Nabei. 
Pandita, 

Pröf- 
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jProfva», Tjoba. 
Pulver» Obat. 
Påle. Ambara* 

Raka. Tjukkur. 
Regna. Ujang. 
Renlkt vin, (fart Vin), Angor asfam» 
Rifva fönder. 
Rik. 
Risgryn. 
Rivier, å„ ålft 
Rond» 
Ropa. 
Rycka» 
Rymlig. 
Råbråka. 
Råm .{fifk-ågg). 
Råtta. 
Rådd. 
Råkna. 
Rättfärdig» 
Röd. 
Röka. 

Sak. 
Salt. 
Sand» 
Sax. 
Se. 
Seculum. 

Subek. 
Kaja. 
Bras» 
Kali. 
Rundar» 
Pangil» 
Pingan. 
Lebar. 
Pukkul bisli. 
Tellor ikkan» 
Tikkus. 
Takkot» 
Bilang. 
Butul» 
Mera.. 
Tjum» 

} ' • 

Karon. 
Garang, asfin 
Pasfir. 
Gunting. 
Leat. 
Salamanja. 
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Sednaft, fidft. 
Segla. 
Sent. 
Se Kig om. 
Sigil, fignet. 
Silfver» filfverfmed. 
Silke. 
Simma. 
Sitta. 
Sjuk. 
Sjunga.’ 
Sjö, fjöftrand. 
Skamlig, Ikåms. 
Sked. 
Skepp. 
Skerp. 
Sko, Skomakare. 
Skratta. 
Skrifva, Skrifyare. 
Skrika. 
Skågg. 
Skåra. 
Skön, vacker. 
Slicka. 
Sluta, Kluta igen. 
Slå. 
Smaka, finakelig. 
Smal. 
Smed. 
Smör. 

Diblakkan kali. 
Balajar. 
Lama. 
Balek tengok. 
Tjap. 
Perak, tukan perak. 
Sutra. 
Bemäng. 
Duduk. 
Sakkit. 
Manjanji. 
Laut, pingir laut. 
Malu. 
Sundak. 
Kapal. 
Tajam. 
Sapato, Tukan fapatOo 

Tatauwa. 
Tulis, jurre tulis. 
Geger. 
Jingot. 
Pottong. 
BagUS. , 
Gilat. 
Tuto. 
Pukkul, 
Ennak. 
Kurang lebar. 
Tukkan bisfi. 
Mantega. 

Snar, 
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Snar, häftig. 
Sofva. 
Sol, (Jagens hgd). 
Son. 
Specerier. 
Spela. 
Spik. 
Spindel. 
Spotta, Spotkopp. 
Springa. 
Språka, tala. 
Spoke. 
Stad. 
Stege» 
Steka. 
Sten, Murare, 
Sterk. 
Sticka» - 
Stjerna. 
Stjåla. 
Stol. 
Stoppa. 
Stor. 
Straxt. 
Stum. 
Stundom. 
Stygg, ful. 
Stå, Stå up. 
Stota omkul. 
Svafvel. 

S 3 

Lakås. 
Tidor. 
Matta ari. 
Annak iakkl. 
Bumbu. 
Main. 
Pakel. 
Lawa. 
Luda, Tampat luda. 
Belumpat. 
Katta. 
Matatingi. 
Kotta. 
Tanga. 
Goring. 
Batu» Tukan batu. 
Kras. 
Tusfuk. 
Bintan. 
Mantjuri. 
Karosfi. 
Tisfi» 
Befar. 
Sabantar, betftl. 
Bodo. 
Barankali. 
Rupa busfuk. 
Bediri, Bangong. 
Kria jatu. 
Tjollak. 

Svag. 
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Svag, 
Svara, 
Svart 
Sur. 
Sy. 
Syfter, 
Säcken 
Sälja. 
Sållkap. 
Sanda. 
Sang, fångftåUe. 
Sätta, ftålla. 
Söka ut. 
Sömnig. 
Söt. 

Tacka, tackfåjelfe. 
Tak. 
Tal, tungomål. 
Tala. 
Talrik. 
Tand, tandkök 
Tarmar. 
Tekn. 
Tid. 
Tiger. 
Timmerman, tråd. 
Tjock. 
Tog, bark. 
Tom. 

Enting.' 
Menjaut. 
Ittam. 
Asfam. 
Manjei, 
Sudara prompuang. 
Gula. 
Djuval. 
Sobat fobat. 
Kirim. 
Tampat tidor, 
Tarro. 
Pili. 
Mengantok. 
Manis, 

Tramrna kasfi. 
Genting. 
Baasfa. 
Katta. 
Piring. 
Gigi, dagin gigi, 
Prutnja. 
Tanda. 
Waktu. 
Matjan. 
Tukan kaj o, kajo. 
Kasfar. 
Tali, kulit. 
Kosfong. 

Ton 
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Torka. 
Tro. 
Trycka. 
Tråcka. 
Tråd. 
Trågård. 
Tvinga. 
Tugga. 
Tun. 
Tung. 
Tunga. 
T våtta. 
Tåcka. 
Tånka. 

Ugia. 
Ung. 
Under. 
Upföda. 
Uphisfa. 
Uphålla, lluta. 
Upklifva. 
Uppasfa. 

Upftå, vicka up. 

Urfågt. 
Ut, utom. 
Utgå. 
utftå. 
Utföra. 

Kring. 
Pertiaja. 
Tindis. 
Barrak. 
Pohon. Kaju. 
Kobon. 
Bakfa. 
Mania. 
Tippis. 
Brat. 
Li$ia. 
Tjutji. 
Selimo. 
Ingat. 

Kukublu. 
Muda. 
Dibauwa. 
Piara. 
Parreknaik. 
Suda. 
Najik. 
Jaga. 

Bangong. Kria 
Bangong. 

Ampon. 
Luar i diluar» 
Kaloar. 
Tan. 
Pili. 
4 Vac- 
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Vacker, behagelig. 
Vagn. 
Vandra, fpatfera. 
Vara, han år. 
Varm. 
Vatn. 
Ved, tråd. 
Vek, mjuk. 
Verld. 
Veta, 
Vigt. 
Vild oxe, Buffeloxe. 
Vilja, behaga. 
Vin. 
Vind, 
Vifa. 
Vred. 
Våt. 
Våcka up. 
Våg. 
Våga. 
Vålbekomme. 
Vålja. 
Vålfmakelig, låcker. 
Vånda, 
Vånta, 
Vårja. 
Våxla. 

Bagus. 
Padati. 
Kuliling. 
Ada, dia a da. 
Pannas. 
Aijer. 
Kaju. 
Lembek, okkat, 
Dunia. 
Taw, 
Timbangan. 
Banting. 
Maw. 
Angor. 
Angin. 
Unjuk. ■ 
Mara, gusfar. 
B afa. 
Kria bangong, 
Jfallang. 
Timbang. 
Slammat. 
Pili. 
Ennak. 
Balek. 
Nanti. 
Pedang. 
Tukkar. 

Åder 
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Åder, åderlåta. 
Åkant. 
År, årstid. 
Åika. 
Återigen. 

Åfven. 
Agg. 
ÅUka. 
An icke. 
Ålka, begåra. 
Åta. 
Ättika. 

Urat, kular darat. 
Pingir. 
Taun, rnusfin. 
Geontor. 
Kombali. 

Ratta. 
Tellor. 
Tjinga. 
Bulong. 
Minta. 
Makkan. 
Tjuka. 

Ö> en 6. 
Ofveralt. 
Öfverenskomma. 
Öfverkant, andra 

fidan. 

Öga- 
Ökn, ' 
Open, öpna. 
Öra. 
Örnegott. 

Pulo. 
Dimanna manna. 
Jadi famaratta. 

Sabran. 

Matta. 
Utan. 
Tabukka, bukka. 
Köping. 
Tjium. 

Uti rakning nytjas följande ord.* 

j. Sato. 
1. Dua. 
3. Dika. 

4. Ampat. 
5. Lemma. 
6. Anam. 

S 7. Tu- 
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7. Tujo. 
8. Telappan. 
9. Sambilan. 

10. Sapuio. 
11. Saplas. 
12. Duablas. 
ao. Duapulo. 

2i.. Duapulofato. 
30. Dikapulo. 
40. Ampatpulo. 
50. Lemmapulo. • 

100. Sarattos. 
1000, Serrives. 

Åtlkillige ord förekomma icke uti 
Malejernes fpråk; fådane hafva med 
fjelfva fakerne blifvit antagne från Hol- 
låndarne och Portugiferne, fåfom: 

Duk. 
Glas. 
Kikare, Telefcop. 
Kittel. 
Lykta. 
Mösfa. 
Tobakspipa. 
Öl. 
Strumpor. 
Seizervatn. 
Soppa. 
Stryka, (kläder). 
Fru. 
Herre. 
Riksdaler. 
Papper. 

Doek. 
Glas. ' 
Ivyker. 
Ketel. 
Lantarn. 
Karpoes. 
Pipa. 
Bier. 
Kous. 
Aijer Hollanda. 
Soep. 
Strika. 
Nonje. 
Sinjor. 
Real. 
Kartas. 

Ma- 
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Maleifkan Ikrifves med Arabilke bok- 
ftåfver, hvilke Malejerne antagit den 
tid, de drefvo en vidftråckt handel om¬ 
kring Indiens kulter. I an feen de til 
Declinationer, Conjugationer och flere 
Grammaticalilke reglor år detta fpråk 
et ibland de enklafte och måft okonft- 
lade, och det oagtadt kunna både In- 
dianerne och Europeerne förftå och be¬ 
gripa hvarandre. För at kunna infe 
defs art och fammanfåtning, har jag ve¬ 
lat bifoga följande korta Hushåls Sam¬ 
tal, fom torde blifva nyttigt för någon 
Refande, och af andre benägne Låfare 
lått kan öfverfes och förbigås, 

Hkiäcka™?cket är 
Hon har redan fla- Sudabis pukkul telap* 
. git åtta. pnn. 
Ar det få fent, hvar- Kalu bigitu lama, ma- 

före har ni då ånnu nappa lu orang bu- 
icke ftådat hufet? lon g Japa ruma ? 

Vi åro nyligen förft B ar o lett a or ang fu- 
upftåndne. da bangon. 

Det pasfar icke en Trada patut J,amma 
flaf at fofva få budak jangtidor hi~ 
långe. g itu lama. 

Då jag få fent går at Kalu betta bigitu la- 
fof- 

i 
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fofva, kan jag icke 
bittidare upftå. 

Vånta, jag Ikal vål 
låra Er det en an¬ 
nan gång. 

För denna gången 
beder jag Frun 
om förlåtelfe. 

Ar vatnet ån icke 
kokadt? 

An icke, men det Ikal 
ftraxt koka up. 

Hvilken år ikuld der- 
til, at jag ånnu icke 
får något Caffé ? 

Kocken år Ikuld 
dertil. 

Hvarföre ? 
Emedan han låtit 

kittelen med vat¬ 
net falla omkul. 

Huru år det tilgån- 
git? 

Jag har icke fet det. 
Huru vet ni det då? 
Jag har endaft hört 

det afhonom Ijelf. 

Hvar år han? 

ma pigi tidor, kitta 
trabuli bangon lebi 
fiang. 

Lain kali nanti betta 
ajar itu famma lu. 

Ini fa kali kitta min¬ 
ta ampon famma 
Nonje. 

A jer bulottg fuda mas• 
fak ? 

Bulong% tappe faban» 
tar nanti mediri. 

Sappa punje fala,jang 
betta bulong dappat 
Koffi? 

Tukkan masfak putt* 
je fala itu. 

Manappa ? 
Darri dia fuda kria 

jatu itu ketel den» 
gan ajer. 

Bigimanna itu fuda 
jadi? 

Kitta trada leat. 
Bigimanna lu tau itu? 
Kitta t jorama Juda 

dengar itu darri dia 
kandiri. 

Dimanna dia ad a? 
Jag 
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Jag menar, at ban 
år i koket. 

Låt honom då fjelf 
komma til mig. 

Jag ikal ropa honom. 

Hvarföre felas vatn, 
når jag ikal dric¬ 
ka Caffé? 

Vatn et var redan 
kokadt klåckan 
fex i morgon. 

Hvar år det nu då? 
Det år omftörtadt, 

och derigenom har 
jag brant min fot. 

Det år Er egen ikuld. 

Jag kånner det ock 
ånnu. 

En annan gång må- 
fte ni vara vifare. 

Godt, min Fru. 
I dag måfte ni tillaga 

mycket mat. 
Mer ån vanligt? (da- 

geligen). 

Visferligen, ty hår 

B etta kira, jang dia 
ada di dappor. 

Bear dia kandiri åat- 
tang disfini /amma 
betta. 

Nan t i bett a pangil 
/amma dia. 

Manappa ada korang 
ajer, kappan betta 
mau minont Koffi? 

Ajer fuda ada mas/ak 
pagi avi pukkul a- 
nam. 

Dirnama ada fakirin? 
Sudajatu, darr i itu kit¬ 

ta lagi fuda bakkar 
betta punje kakki. 

Itu ada lu punje fala 
kandiri. 

Sampe fakarin kitta a- 
da rafa itu. 

Lain kali lu mufle ada 
lebi bifa. 

Baij, Nonje. 
Ini ari lu mufle kria 

hanjak makarna. 

Lebi dani fari fari. 

Sunga , darri hanjak 
kom- 
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kommer mycket 
folk (at åta) tii 
måltids» 

Hvad befaller Frun, 
at jag ikal koka? 

Soppa, et ftycke falt 
kött, filk och höns 
karri. 

Hvad ikal jag fteka? 

Två kapuneroch et 
ftycke fårkött. 

År det nog ? 
Ja det år nog; men 

ni måfte gå i Trä¬ 
gården och håmta 
mångahanda frug- 
ter (at åta) * til 
måltiden denna 
gången. 

Hvad tid vil Frun 
åta? 

Precis klåckan tolf. 
Hvad har ni, Piga, 

at göra? 
Jag fyr på Herrens 

ikjorta. 
Och hvad gör ni 

mer? 

orang dattang mak- 
kan dis/ini* 

Appa Nonje furut jang 
kitta mnfte masfak? 

Sup, fa pottong åagin 
azin, ikkan, dengan 
kevri as fam punje. 

Appa hetta mufle go- 
ring i 

Dua ajam kahiri den~ 
gan fa pottong da* 
gin kambing punje, 

Sampe itu ? 
Sampe juga ; tappe. Itt 

mufle pigi di Ko¬ 
bongj ambel hanjak 
rupa hua bita pur 
makkan dibblakan 
kali» 

Pukkul brappa Nonje 
Mau makkan ? 

B etui pukkul dua bias, 
Appa lu, budak prom- 

puang, ad a kriai 
Kitta ada Manjei Sin- 

jor pmje kameja. 
Lu lagi appa kria i 

Jag 
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Jag ftoppar ftrum- 
por. 

Hvilken tilhora de? 
De tilhora Frun. 

Når har ni tagit dem, 
til at ftoppa ? 

I går afton. 
Åro de ån icke får- 
« dige? 
Ån icke. 
Ni år alt för lat. 
Nej, min Fru; men 

jag har (funnit) 
haft många hål at 
ftoppa. 

' Ni har altid (något at 
fåja) någon urfågt. 

Jag har ockfå i går 
llrukit (godfet) 
linnet. 

Hvad för (gods) 
linne ? 

Det fom tvåttaren i 
i förgår förde (til 
hnfet) hem. 

Har ni förft råknat 
godfet? 

Ja jag har råknat det, 
och det år rigtigt. 

Betta ada tisji kous. 

Sappa ptinje ? 

Nonje punje. 
Kappan lu juda arnbel 

ini puer tisji ? 

Kalamari pagi. 

Bulong abis ? 

Butong. 
Lu ada talalu mallas. 
Trada Nonje; tappe 

kitta juda dappat 
banjak l&bang puer 
tisji. 

Lu far i far i ada fatu 
appa puer katta. 

Kitta kalamari lagi 
fuåa jlrika itu ha¬ 
rang. 

B arang appa 1 

jjang manatu kalama¬ 
ri daulo J uda hm * 
tea di rama. 

Suda bilang itu ha¬ 
rang lebi daulo ? 

Suda bilang, ada lagi 
betuL 

Jag 
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Jag tror Er icke * jag 
vil fjelf råkna. 

Godt min Fru, har 
år (godfet) linnet 
och (brefvet) up- 
fatfen derpå. 

Se, huru ni har räk¬ 
nat. 

Felas der något? 
Visferligen, en ikjor- 

ta, två underby¬ 
xor, och två 01- 
verdrag til fång¬ 
kuddar. 

Vil Frun, at jag Ikal 
(ropa) kalla Tvåt- 
taren ? 

Löp bort och (ropa) 
kalla honom. 

Om han icke vil 
komma, hvad Ikal 
jag då fåga ho¬ 
nom? 

Såg, at om jag icke 
återfår det, lom 
felar, få Ikal han 
fjelf betala det. 

Och, om han icke 

Betta trada pertjaja 
[amma /a, kandiri 
betta mauTp bilang. 

Bai Nonje, disfiné ads 
itu harang dengan 
dia punje furat. 

Leat, higimanna lu fu- 
da bilang. 

Ada Korang harang ? 
SungOj fatu Kameja, 

dm tjillana dibarn 
punje, dengan dua 
farong bantaL 

Nonje Mau,jang kitta 
pigi pangil famma 
Menatu? 

Larrijuga pangilfam¬ 
ma dia. 

Kalu di tra man dat- 
tang, appa kitta 
nanti bilang famma 
dia ? 

Bilang jugajang ka¬ 
lu betta trada dap- 
pat itu barangyjang 
ada korang, dia mu- 
fte hajar itu. 

Kalu dia tra mau itu, 
det 
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det vil, hvad fkal 
jag då göra med 
honom ? 

Om det få år, må- 
fte ni fåga ho¬ 
nom, at han al¬ 
drig må tanka, at 
n å g o n fi n mer 
tvåtta mine (gods) 
klåder. 

Hvad mera? 
At jag Ikal innehålla 

de penningar, fom 
jag år honom fkyl- 
dig för denne må¬ 
nad. 

Huru mycket må- 
fte han betala för 
linnet? 

För den fina Ikjor- 
tan 4 Riksdaler. 

För det andra? 
För de två öfver^ 

dragen, fom voro 
grofva, 1 Riksda¬ 
ler och 5 fkillingar. 

An mer? 
För de 1 byxorne, 

a och en half Riks¬ 
daler. 
% Djeb. 

appa kitta nanti be- 
kin Jamma dia? 

Kala bigitu, lu mujle 
bilang /amma dia % 
jang dia jungan ki¬ 
va puer tjutje betta 
punje harang lagi. 

Appa lagi? 
Jang betta nanti pe- 

g an itu vang,jang 
kitta ada ulang /am¬ 
ma dia puer ini bu- 
lang. 

B rapp a dia mufte ba- 
jar puer itu bar ang? 

Itu kdmeja allus am- 
pat Real. 

Puer itu loin ? 
Itu dua /arong banta/, 

jang fuda ada Kas- 
Jar, fatu Re al den- 
gan lima fatali. 

Lagi? 
Itu dua tjillana dua 

Real fatenga. 

T Har 
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Har Frun något mer Nonje ada lagi f du ap- 
at befalla ? pa puer Juro ? 

Nej , gå bort; men Tvada, pigi; tapps 
kom fnart igen. dattang lakas kom- 

halt. 
Jag gån Kitta ada pigii 

På de Handelsvaror , fom Skeps-Of* 
ficerare, för enlkild vinning fkul, hade 
medfört ifrån Holland och Cap, vun- 
no de merendels rått vackre procent. 
Varuprifet år både hår och på andre 
Indifke Haiidelsplatfer mycken förän¬ 
dring underkaftadt; ty då måhge Skepp 
ifrån en ort ankomma, med föres en 
myckenhet af visfe varor, på hvilket 
prifet då faller. Och tvårtom, då Skep¬ 
pen långe dröja och uteblifVa, blifva 
visfe varor efterlängtade, högftbegårlige 
och vål betalte. Således hade en Skin¬ 
ka någon gång blifvit på Batavia betald 
med 36 Hollåndlka Riksdaler. I almån- 
het råknas likvål vinften hårftådes emel¬ 
lan 30, 50 och ånda til 100 Procent. 

Ifrån Holland åro altid begärlige vis¬ 
fe Varor, fom uphandlas af de hår bo¬ 
ende Enropeer, fåfom rökta Skinkor, 
Hollåndlk Oft, Hollåndlkt Öl, och flere 
forter Viner, i fynnerhet det röda famt 

Sek 
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Selzervatn. Vinet hitföres på Bouteil- 
ler, vål korkade, men Olet föres om 
bord på tunnor, förfåljes hår tuntals 
och tappas af på bouteiller, fedan det 
blifVit förd t i land, och fåt ligga ftilla en 
'eller annan dag, för at fåtta hg. Det 
håller hg icke allenaft under refan ofy¬ 
ra dt, utan ock fedan det hårftådes blif- 
vit aftappadt. Åtfkillige andre varor fal¬ 
jas åfven ined göd vinft, fåfom Jouve- 
ler, Tyger och Sk agger til vagnars be- 
klådning, Matros knifvar och andre 
Jernfmidehj med mera. 

Ifrån Goda Hoppets udde lefvere- 
ras vål ej fårdeles mycket til falu; men 
Mandlar och Rushn, fom uphandlades 
til Sjukhufets behof, fåldes med någon 
liten vinft. Jern tykte jag dock vara 
den fördelagtigafte Handels raran ; någre 
af Under-Officerarne hade hos Smederne 
i Cap upkopt en hop jern, fom til en 
ftor del hos dem anfågs för onyttigt, 
nemligen fm år re och ftörre jernbitar, 
fom efter fmide afhuggits och öfverblif- 
vit. Desfe jern-ftycken, fom på Cap 
köptes för 2 Hollåndfke ftyfver marken, 
fåldes hårftådes åt Chinefare, och be¬ 
taltes då hvarje mark med 5 Hollånd- 
Ika ftyfver. 

Ta Al 
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Al handel år fåledes i hela Oftindieit 
mera vådelig ån i Europa; derföre går 
hår den förnåmfta Handels - fpeculation 
ut på, at noga utforlka och veta, hvilke 
varor kunna vara måft begärlige eller 
på någon tid til någon vifs ort icke 
anbragte. 

Tullar och Tulportar, inråtningar, 
fom i lånder, der Handel fkal blomftras, 
icke få lågga hinder i vågen hvarken 
for fåljare eller köpare, finnas vål icke, 
hvarken hår, eller annorftådes på Iftdi- 
fke Handelsftållen; men en vifs afgift 
måfte dock betalas til Regeringen, för 
alle varor, fom föras ifrån Skeppen, och 
i landet förfåljas. Och denne Tul-afgift 
var nu bortarrenderad til et Compagnie 
Chinefare, hvilke vål på et befkedligt 
och anftåndigt fått vifiterade ftörre ki- 
ftor, men låto Coffertar och fmårre klåd- 
kiftor gå orörde. 

De på Batavia gångbare Myntforter 
voro antingen Indilke eller Europeifke. 
Hollåndlke Ducater voro mera fålfynte; 
men Ducatoner och Piaftrar, jåmte Ikil- 
lingar, befynnerligen Skeps-flcillingar, 
och de af Compagniet flagne runftyc- 
ken (duyt) voro almånnaft. De fedna- 
re, med Compagniets vapn å ena fidan^. 
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få vål hele, fom halfve, tjånte til fkil- 
jemynt, at köpa d erfor e frugter och 
grönfaker, famt voro mera gångfe inuti 
landet, ibland Indianerne. Roupier, få 
vål i guld , fom i fynnerhet af filfver, 
både halfva och ånnu mera hela, flug¬ 
na på flere ftållen, voro de måft bruke- 
lige mynt uti handel och vandel. En 
Roupie i guld gålde 10 R:sdr., en af 
filfver vanligen en half R:sdr. Uti Prin- 
féns af Madura namn fades en Roupie, 
i guld både hel och half, famt i filfver 
en hel, blifvit flagen genom Compag- 
niets föranftaltande hårftådes. Den igen¬ 
kändes med ålatt årtal efter Chriftna 
tideräkningen, och den af guld var myc¬ 
ket blek af inblandadt filfver. Spanfke 
Piaftrar, få vål de nye, fom i fynner- 
het de gamle, förekommo ofta, och vo¬ 
ro hos Indianerne ganfka kårkomne. 
Kantige och afhugne Piaftrar, flagne i 
America och hitförde ifrån Manilifka 
öarne, förekommo åfven ej fållan hele, 
halfve och i fmårre delar, beftående af 
ganfka fint filfver. Någre Kejfardaler, i 
filfver, något mindre ån en piafter, fåg 
jag ockfå ftundom, och desfe upvåxla- 
des merendels af dem, fom feglade til- 
baka hem til Europa, emedan på dem 
föga förloras. Ducatoner håldft randi- 

T 3 ge. 
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ge, räknades hår til 8° Hollåndlka ftyf- 
vers värde. 

Landets inbyggare äga annars, fa 
vål, fora dels grannar på Sumatra och 
Borneo, et egit mynt af bly, rundadt, 
mindre ån et run(tycke, med någre bok- 
ftåfver å ena fidan, och et rundt hål i 
midten , at kunna uptrådas på et band. 
Det år tunnare ån et runftycke, föga i 
vårde och brukeligt endaft inuti landet, 

Vid Canalerne inom Staden åro fmå 
Skanfar af Sten upbygde och förfedde 
med Canoner, för at belkjuta grafven 
och gatorne, då upror upkomma. Och 
då fådane olyckor tima, år tillika för-? 
anftaltadt, at canoner i haft, på visfe af- 
ftånd på gatorne kunna utföras, för at 
igenom dem tvinga Indianer och Slaf- 
var, at hålla fig inom fine hus. Desfe 
förfvars anftalter, nödige för et folk, 
fom til antalet år ringa i et inkråktadt 
land, göra Staden föga tåck, och låmna 
en tänkande Philofophe mindre behage- 
liga begrep om de fått, hvarigenom de 
månge kråfeligheter, dyrbare tyger och 
meubler, Europeen med få mycken vål- 
luft åtnjuter, ifrån desfe aflågfe orter 
förvårfvas. 
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Chineferne åro de talrikafte af alle 
främlingar. De bibehålla fin Nations ca- 
racter, feder och bruk, åro de idogafte 
i hela Jandet, och oförtrutne til al ting. 
Någre af dem refa fram och åter til Chi- 
na, at drifva handel. De måfte åro be- 
ftåndigt hår boende. Reflige til krop¬ 
pen, gulagtige til fårgen åro de ökånde 
i fynnerhet med fine fmå och aflånge 
ögon, Någre få af dem åga Ikågg, de 
måfte åro rakade, och det hår, fom 
midt på den rakade hjesfan lämnas, flä¬ 
tas uti en eller trenne långa flätor, hån¬ 
gande antingen ned åt ryggen eller vef- 
vade omkring hufyudet. Deras kläd¬ 
nad år tun och yid, beftående af en trö¬ 
ja, fom knåppes ihop i fidan, och lån¬ 
ga byxor, like bufaroner. Skor ny tja 
de utan fpånnen, med tjocka folor, utan 
ftrumpor. En näsduk hånger meren¬ 
dels på högra fidan vid låret, och en 
Silfverdofa, at lågga fmå penningar uti, 
eller ockfå en penningpung. Öfver huf- 
vudet båres en conifk hatt eller parafol, 
och i handen merendels en folfjåder. 

Trågårdarne omkring Staden fkötas 
merendels af Chinefare, fom för godt 
köp kringföra allehanda frugter och 
grönfaker til Invånarnes och Skeppens 

T 4 be- 
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behof. Desfe arrendera Arraks-Brånne- 
riet, föreftå nåftan alle handtverk, drif- 
va vidftråckt handel, odla Socker, Caffé, 
Indigo, och åro aldeles oumbärlige. 

Emedan inga Fruntimer få utföras 
ifrån China, nödgas de hår boende Chi- 
nefare gifta fig med Javanlka Fruntimer. 

Utom de Chinefare , fom på gator- 
iie löpa omkring med varor, får man 
ftundom befök af fådane, fom utbjuda 
fin tjånft til at renfa öronen, en opera¬ 
tion, okånd i Europa uti den Chirurgi- 
Ika vetenfkapen. Med någre fine inftru- 
menter veta de ganlka nått och behän¬ 
digt , at uttaga örvaxet och utrenfa den 
orenlighet, fom annars der kan famlas, 
utan at någon obehaglig retning deraf 
förorfakas. 

Indianerne tugga almånt Betel, och 
anfes det hos dem för en ohöflighet, 
at tiltala någon, innan man åger en få- 
dan tugbufs i munnen. Betelblader, 
Siri kallade (Piper betle), införas d er- 
före fårlke dageligen til falu, och nytjas 
ftundom af några Europeilka Frunti¬ 
mer, fynnerligen dem, fom åro födda i 
landet. Uti et fådant pepparblad inläg¬ 
ges et ftycke af areknöten ([Areca ca- 
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fbecu'), och ftundom litet kalk, bladet 
viklas tilhopa och hålles i munnen nå¬ 
gon tid , til defs al kraften år utdragen. 
Når kalk tillågges, blir fpotten, läppar 
och tånder deraf röde, och omfider mör- 
ke. En ovan, fom börjar nytja betel, 
blir deraf yr och liktom drucken, och 
med tiden gör vanan, at man ej kan 
umbära denna krydda, fom fvider i mun¬ 
nen, fårar och få Ikadar tungans ner¬ 
ver, at al fmak nåftan deraf förloras. 
Den fåges förtaga en elak andedrågt, 
rena tånderne, och ftyrcka tandköttet. 

Ibland de månge fpeeerier, fom de 
hete Indier frambringa, nytjas intet al- 
månnare, ån Spanlka Pepparen ( Capfi- 
cunf), fom lågges, fnart fagt, til alle mat¬ 
råtter. Sjelfve Risgrynen, med dennes 
pulver blandade, åtas enfamt, ftundom 
ock med Cocos nöten, och utgöra då 
en fulkomlig måltid. Til fifk, kötråtter 
och alle faucer lågges altid denna röda 
och heta krydda, och i den få kallade 
Karri-foppan år Spanlka Pepparen den 
förnåmfta. Denna Karri-foppa, en i In¬ 
dien mycket brukelig rått, år en vanlig 
Kötfoppa, til hvilken låggas flere fpe- 
cerier, fåfom Schoenanthus, Gurkmeja 
och i fynnerhet Spanlk Peppar. Denna 

T 5 af 
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af Gurkmejan vackert gulfårgada Sop„ 
pa blir af Spanlka Pepparen få het och 
brännande, at en ovan tror hela mun¬ 
nen och halfen aldeles förbrännas deraf. 
Med tiden blir denna fveda mindre och 
Soppan både begärlig och efterlängtad. 
Hos Indianerne retar den tungans af 
Betel dofnade nerver, och ftyrker ma¬ 
gens fiaphet och tröga fmåltnings-kraft. 
För at lindra hettan af Karri-foppan, 
upblandas den likväl med kokade Ris¬ 
gryn , efter hvars och ens behag och 
tycke. 

Då de vanlige Europeilke Sådes-for- 
ter uti Indiens hete climater hvarken 
trifvas eller odlas, få äger Indianen hvar- 
ken af hvete eller råg något bröd. Det 
bröd, fom Europeerne i Staden fparfamt, 
i fynnerhet til kötträtter åta, bakas ut- 
af det hvete, fom hitföres ifrån Goda 
Hoppets udde. I defs ftålle ny tja altid 
Indianerne Risgryn, fom på Javas låg¬ 
lån tare och öfverfvåmmade länder ym¬ 
nigt och med mycken fördel odlas. Til 
alle råtter tjäna de i Hållet för bröd, då 
de endaft kokas, och fedan vatnet afrun- 
nit, up-öfas på ftore pifangblader, famt 
med de trenne förlla fingrar fattade, 
ftoppas uti munnen. 

Kar- 
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Karbou kallades kött utaf öns Buf¬ 

feloxar ; det nytjades någon gång til fö* 
da för Slafvar och Matrofer; men an¬ 
lags, åtminftone af de förre för en grof 
och otjänlig föda, i detta heta luftftrek. 
Det må Ila kött, fom annars förtärdes, 
hämtades utaf Fogla-fkaran, af Höns, 
Ankor, Gåfs och i fynnerhet en myc¬ 
kenhet Filk-forter, fom år mera låfefmålt 
och gör kroppen mindre benägen til 
röta och Röt-febrar. 

Af Europeilke fru g ter, rötter och 
grönfaker finner man fa hårftådes odla¬ 
de , fåfom Kål, Rofvor, Jordpåron, 
Bönor; men deremot öfverflödar landet 
af andre Frugter, Rötter, Lökar, Bon* 
forter och annat grönt, fom dageligen 
komma på borden, 

Cocos-nöten (Cocos mtcifera) åtes da¬ 
geligen af Indianerne: den hämtas mer 
eller mindre omogen ifrån Palmtrådets 
toppar, och fedan den med en knif blif- 
vit öpnad, drickes förft defs innefiutne 
vatn, fom år likt en focker-lag, och 11- 
ikar torften ; fedan åtes den hvita man¬ 
del-lika kjårnan antingen enfam eller 
med Risgryn. Europeerne rifva kjår- 
pan med vatn til én Mandel-mjölk, och 

til- 



Batavia 1775; 300 

tilreda håraf Karri-foppa eller andre vål- 
fmakelige råtter. 

Pifang kallades af alle, frugten utaf 
Paradis-tråd et ([Maja paradi/iaca), hvaraf 
flere ftörre och mindre, båttre och fåm- 
re forter gifvas. Merendels håmtas frug¬ 
ten omogen af trådet, då den år grön, 
och uphånges at mogna efteråt, då den 
blir gul. Pifang radja kallades den min¬ 
dre arten, fom med fkål kan råknas en 
ibland de låckrafte och hålfofamafté frug- 
ter i verlden. Det tunna fkalet, fora 
täcker frugten, aflkalas med lathet, och 
det inre mosagtiga åmne, til fmaken 
fötagtigt, ffmålter nåftan af fig fjelf i 
munnen. Anflcönt man åter mycket der- 
af, ledfnar man nåftan aldrig dervid. 
Den år något mjöl-agtig, och et af In¬ 
dian er nes förnåmfta födo-åmnem Rå 
åtes den oftaft både af Indianerne och 
af Europeerne, men de fednare bereda 
henne defsutom på flere fått, genom 
ftekande eller ftufning. Stundom ftuf- 
vas den med rödt vin, likafom Påron, 
eder kokas den fkalad i decoétet af en 
röd Amaranthus, hvaraf den likafom af 
Pontak, blir helt röd. Stekt med olja 
hårdnar den något och fmakar råt an¬ 
genäm. I bagge desfe fallen ikalas 

den 
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den förft, och Ikåres uti aflånga ikif- 
vor. Dylika lldfvor doppas ftundom i 
Pankaks-fmefc, och ftekas likafom åple- 
munkar, och fådane fåg jag Europeer- 
ne ej fållan åta til aftonvard, då thé- 
vatn dracks på vanlig tid. Et enda tråd 
ger en myckenhet frugter, men blom ar 
aldrig mer ån en enda gång; fedan dör 
det bort, och förökar fig genom nye 
utlkott ifrån roten. Anlkönt trådet vä¬ 
xer vildt i landet, cultiveras det dock 
alrnånt, fnart fagt i alle Trägårdar, er¬ 
når en mans höjd och åger inge grenar. 
Detta trådets blader åro de aldraftörfta 
i verlden, af dem fom åro odelte, och 
icke ligga uti fållon 

Ananas Q Bromelia ananas) frugten 
har af månge blifvit anfed för den läckra* 
fte af alle. Defs lukt år angenåm och 
fyller hela rumet. Defs fmak förtjänar 
ockfå et ypperligt låford; den åger en 
blandning af fotma och fyrlighet, fom år 
högft angenåm. Men den åger tillika 
något llcarpt uti fig, något fom år Ika* 
deligt, at den endaft bor åtas fom en dé- 
fert, och ej blott fom et födande åmne. 
Den år ftor fom et hufvud. Når det 
yttre Ikalet blifvit aflkurit, Ikåres frug¬ 
ten på tvåran i lkifvor, hvilka tagas i 

mun- 
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munnen och något litet tuggas: det vatn- 
agtiga förtåres då endaft, och det tradi¬ 
ga nedfvåljes icke. Defs angenäma fmak 
likafom intrånger fig uti fjelfva tungan. 
Éuropeerne åta den antingen med falt, 
i ocker eller rodt vin, at förekomma 
defs fkadeliga verkan, och fållan förtå- 
ras mer ån en eller annan Ikifva hvarje 
gång. Dylika fkifvor Ikurna i rimfor in¬ 
läggas ftundom i focker-lag och åtas, 
fom en confiture vid thévatns drickning. 
Någon gång fäg jag fådana lkifvor ftuf- 
vade med födt vin och puderfocker. 
Mindre mogen år den fkarp och giftig. 
I myckenhet åten, förorfakar hon Diar- 
rhoe och Dyfenterie , i fy n ner het hos 
Matrofer och Soldater * fom åro behäf¬ 
tade med Skörbjug * då de förft hit- 
komma. 

Gojavus (Pfidium'), åtes mogen bå¬ 
de få och ftufvad med rodt vin ocll 
focker. 

Jambo Q jambolifera indica'), åtes åf- 
veil rå, och Ikuren i Ikifvor ftufvad med 
rodt vin, fedan kjårnan blifvit borttagen. 
Af denne frugt åro flere flag: de van¬ 
lige Jambos-frugter åro fmå, fom et Plo- 
mon eller Krikon; Jamböbol år ftor, fom 
et Påron; Jambo aijer Mauer både luk¬ 

tar 
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tar och fmakar fom Rofenvatn. Alle 
desfe hafva något i fin fmak, fom år 
tort, men icke fammandragande. Saften 
deraf brukas ftundoln med vatn af Tjam- 
paka ( Michelia), och Rofenvatn emot 
Inflammation i halfen och munnens kört¬ 
lar, fam t emot Torlkem 

Manga QMangifern indica), år en ågg- 
lik frugt, flor fom et Gås-ågg, platt * 
grön-eller gulagtig, och åtes ofta utan 
någon annan tilredning* ån at yttre fka- 
let med en knif eller fingret aflkalas. 
Det Inre mofet> fom omgifver kjårnan, 
år det fom åtes* På Europeernes bord , 
år denne frugten mycket alman; Ikalad 
och i Ikifvor lkuren åt jag den ofta med 
focker * doppad i defs egen fauce. I 
focker inlagd brukades den ej fållan vid 
The-drickahdet. Omogen år den ganlka 
fur, och deraf kart då kokas med foc¬ 
ker, fmör och agg et fyrligt mos, fom 
i fmak liknar kokade fur-åplen eller 
krusbår. Javarterrte koka omogne frug- 
ter i falt-laka, hvilke fmaka och nytjas 
fåfom inlagde oliver: andre koka och 
inlågga dem med peppar och åttika, at 
brukas vid köttåtande > fåfom inlagde 
Gurkor. 

Ca- 
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Catappa ('Terminatia c atappa) år et 

tråd, fom lika lbm Bombax, låter flne 
blader affalla. Frugten år aflång och 
något platt. Ytterfta fkalet år grönt, 
och blir under mognaden gult: inom 
det ligger en eller tvånne kjårnar, föte 
fom mandlar, hvilke åtas både rå och 
tillagade uti tortor, famt åro mycket 
födande, 

Papaya (Cavica papaya') frugten år 
förft grön och blir fedan gul, lik et På- 
ron, och få ftor fom en liten Melon. 
Under yttre fkalet ligger et gult kött, 
fom åtes och fmakar nåftan fom Melon. 
Omogne och gröne frugter håraf ko¬ 
kas, och ftufvas gemenligen med nå¬ 
gon kött-rått. 

Ibland de frugter, fom mera förflå 
til föda för Indianerne, åro den få kal¬ 
lade Brödfrugten, Boa Nanca QR<iäer- 
ma c hi a'), och den ftinkande Durio. Den 
fednare år befynnerlig med fin våmjag- 
tiga och odrågeliga lik-lukt, fom kän¬ 
nes på långt afftånd, då den införes til 
falu. Det oagtadt hålles den för läcker, 
och åtes begärligt, åfven af Européer* 
Bågge åro ftore fom et barnhufvud, 
och derutöfver; bågge åro öfverdragne 
med et tjokt Ikal, fom år taggigt fom en 
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Igelkott: oeh bortkaftas; af bagge åtés 
blott det inre, antingen rått eller på 
något fått ftufvadt. Durio hålles före 
tillika drifva urin och fvetten, lamt afe 
fördela våder. 

Salac år en fynnerlig frugfc med fl- 
ne fmå fjäll, fom baklänges ligga fpån- 
lagde på hvarandre. Fans til falu på 
alle torg och gator, och nytjades laiian 
af Europeerne. Den år Påron-iuk, och 
af et Pärons ftorlek; åger inuti en kjår- 
na, fom år hvit och delad i flere ftyc- 
ken, famt år den fom åtes, födande 
och vålfmakelig. 

Annona var en ibland de fragter , 
fom jag ofta fag til falu pä torgen, 
men fållan på de förnåmares bord. Mo- 
fet, fom år inom et tunt fkal, och om* 
gifver frön, utfuges med låpparne och 
gomen, år mjölagtigt, föt och angenämt 
til fmaken. Tvånne forter förekomma 
måft, fcore fom åplen, nemligen Ånm» 
12a fqvamoja och vsticulata. 

Ibland de flere flags frugter, fom 
ftufvade koramo på Europeernes bord, 
voro Carambola och Bilimbing QAver- 

rhoa'). Den förre år en ågg-lik, gulag- 
tig frugt, femkantig med fkarpe och ut- 

a Del, U ftå- 
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flående kanter» af et pårons eller höns¬ 
äggs ftorlek. Den har en ganfka beha- 
gelig fyra, och åtes få vål rå, fom ftuf- 
vad. Som! ige trån båra dock frugter, 
iom åro mera iure och något ftråfve. 
Den fednare år aflång, tjock fom et fin¬ 
ger, och få far, at den ej kan åtas en- 
iam; hvarföre den fönderfkuren lågges 
uti Soppor eller infyltas i Sockerfyrup. 
Med iaften håraf och focker tilredes en 
i FebraV kjdande och lålkande Syrnp. 

Boa Lanfa kallade Malejerne en frugt, 
af hvars tråd jag icke kunde öfverkom- 
ma någon bloma, hvilken ånnu år for 
Botanifterne okänd. Frugterne hångde 
uti låuga klafar, voro runde, fmå fom 
krusbår, gulagtige och ludne. Inom et 
tunt Ikal fyllas de med en tun fafd, 
fom år hvit och fyrlig, och fuges ut 
i munnen. Frugten börjar mogna i 
Marti o, fmakar då fötfur, och vårderas 
ej fårdeles mycket af båttre folk. 

Frugterne af Rottingar (JUal amus ro- 
t ang), blef jag en och annan gång varfe 
til falu, hvilke uphandlades af Indianerne. 
Mogne åro de rundagtige, ftore fom 
hasfel-nötter, och likalom Salac fpån- 
lagde baklånges med fmå glånlande fjåll, 

al- 
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aitid fittande i ftora klafar. Mofet, fom 
uti dem år fyrligt, och omgifver kjår¬ 
nan, utfuges merendels för törften, och 
ftundom inläggas de med falt, famt nyt» 
jas vid Thévatns bruk» 

Rambutan QNephelium tappaceum) vä¬ 
xer i Hora klafar, och åtes mycket al- 
mån fc. Ytterfta lkalet bortkaftas. Den 
inre hvita och t fega faften, fom omgif¬ 
ver kjårnan, utfuges med låpparne, fma- 
kar fyrlig och lålkar torften. Hvarje 
frugt år något af] ån g eller rundagtig, 
röd och öfver alt hårig, mindre ån et 
Plomon. Skalet går lått af, och år hvit 
på inre lldan. Saften år hvit, lös och 
nåftan genomlkiplig, feg och fönderde- 
las fvårligen af tånderne. Saften år föt- 
fur, liknande Citron-faft med focker, 
och tå mel igen angenäm. Kjårnan, fom 
år inom , åtes icke. Rambutang Ati år 
en god hålft ftörre, med tjockare och 
kortare hår, hvars Ikal låttare lofnar i- 
från faften. Denne åtes, lika fom den 
förre, men år fålfyntare och dyrare^ 

Mangoftanos QGarcinia mangofiana 
föres til Batavi-a ifrån Bantam och åges 
endaft en tid på året, i Januarii och föl¬ 
jande månader. Skalet år utan til Pur- 

U * pur» 
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purfårgadt, och inuti blekt, vekt, ftråft 
och ftoppande, famfc nytjas af Chinefer- 
ne, at dermed fårga fvarfc. Frugten år 
aldeles klotrund, och inuti afdelad uti 
fem rum. Då den åtes, afikåres meren¬ 
dels lkalet rundt omkring; och det in¬ 
neliggande mofet, fom omgifver frön, 
fom år hvit, löft, föt och obeikrifveligen 
behageligt, ftickes helt i munnen, famfc 
fmålter der likfom en vifpad grådda; 
det åger den angenåmaf£e blandning af 
fött och litet furfc, fom ej befvårar ma¬ 
gen, och hvarvid man ej ledfnar. I mit 
tycke, år denne den aldralåckrafte och 
fundaffce frugt af alie i hela Oftindien. 

Til defert på borden nj^tjades ofta 
vatn-Meloner, och ftundom Pompelmo- 
fer. Bagge desfe gifvas både hvita och 
röda, och bågge kunna på Skeppen bi¬ 
behållas och förvaras flere veckors tid, 
til mycken förmån för de Sjöfarande. 

Pompelmofen QCitrus decumanus~) år 
en fort Citron, ftor fom et barn-hufvud, 
med en lagom fur och lålkande faffc. 
Skalet år tjockt, men låter lått aflkala 
lig, och hela frugten fördelas fedan lått 
i flere fly eken, lamt år tilråckelig for 
flere perioner. Saften kyler, flåcker 
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torften, förekommer Röta och botar 
Skorbjug. 

Vatn-Meloner eller Arbufer våxa of- 
ver alt uti öftra Indien. Den röda hål¬ 
les före vara båft. Saften år mycket 
vatn-agtig, fin, kylande och lålkande; 
fmålter i munnen likfom focker och åtes 
efter måltiden, antingen enfam eller med 
focker, eller ock med litet falt. 

En fort fårlk-ol, fom kallades klein 
Bie*-, tilreddes någon gång af Hollåndar- 
ne, för at drickas emot aftonen. Det 
nytjades under fjelfva gåsningen, fom 
förorfakade en ftärk fmåll, hvarje gång 
Calabasfen eller kårilet opnades, Amma¬ 
de fig liåftigt i glalet, utfpånde nå¬ 
got magen, och hölt öpet lif. Smaken 
var behagelig, men fom ingen humla 
på-lades, kunde det ej förvaras öfver 
dygnet. 

Uti Indien, der Inbyggarna lefva af 
frugter och gronfaker, famt dricka en- 
daft vatn, var det mig ganlka oförmo- 
dadfc, at finna någon plågad af Stenpas- 
fion. En af min Vårds Slafvar ågde 
likvål den olyckan, at i blåfan hyfa en 
mycket ftor ften, hvaraf han omfider 
tilfatte llfvet. Efter döden öpnade min 
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Vård honom i min öfvervaro, och Ste¬ 
nen befans våga 4 lod och 1 qvintin. 

Min Vård, Doftor Hoffman ågde 
Compagniets Apothek under fin vård, 
hvarifrån alle medicamenter för de fju- 
ke i Hofpitalet hämtades. For Skeppen 
åter, fom afgå til Europa och alle Indi- 
Ike Contoirer, utlämnas Medicamenter, 
efter en vifs anordning, och efter refans 
långd, utur et annat Magazin ( Winkel), 
der tvånne Föreftåndare åro, fom njuta 
en anfenlig inkonift om året. 

Hofpitalerne åro tvånne. Det ena lig¬ 
ger inom Staden QBinnen Hofpital), uti 
hvilket alle fjuke ifrån Staden och Skep¬ 
pen emottagas. Trenne Medici och tvån¬ 
ne Chirurgi åro hår förordnade til de 
Sjukas fkjötfel. Det andra ligger utom 
Staden f Buy t en Hofpital') , och til detta 
utföras de fjuke ifrån det förra, få fnart 
de börja tilfrifkna, för at åga der en fri- 
fkare luft och mera rörelfe. 

Utom desfe bågge Compagniets egne 
Sjukhus, finnas ånnu tvånne andre Ho- 
fpitaler inom Staden: det ena tilhörer 
Morerne och det andra Chineferne. 

Den hetta, fom hår ftåndigt råder, 
och de fugtiga dimmor, fom hår ftadna 
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uti luften, utan at Ihart fkingras, bidra¬ 
ga at göra orten, och i fynnerhet fjelf- 
va Staden mycket ofund , och dödlig¬ 
heten få ftark, at Staden af-någre blif- 
vit kallad för Europeernes graf. Den 
ftank, fom upkommer af allehanda fa- 
ker, fom oförfigtigt tillåtas, at kattas i 
ålfven , och Europeernes egna o var fa m- 
ma Diét, åro icke ringa orfaker til den 
förödelfe, fom årligen i fynnerhet fker 
ibland dem. De ringare förgå tig me¬ 
rendels uti frugters åtande, och Arra- 
kens otidiga nytjande , och de förnäma¬ 
re nytja mer, ån i et få brännande luft- 
ftnek borde Ike, både för ftark föda och 
för hetfiga drycker. Rötfebrar bort¬ 
rycka de fednare merendels häftigt, of¬ 
ta inom trenne, ja ftundom inom et en¬ 
da djrgn. Rodfot och Rötfebrar med¬ 
taga de förre, och de måtte fom kunna 
genomgå dem, behålla en ftor och ut- 
lpånd mage, med förftopning uti någon 
af de inre delar (^Placent a febrilis), h vil¬ 
ken icke gerna fördelar lig eller för- 
fvinner, derått de icke blifva affånde til 
något Contoir, der luften år frifkare och 
kallare. De, fom tyckas aga ftarkafte 
hålfan, fåtta fnaratt lifvet til, då fvage, 
åfven fom Fruntimren långft och båft 
uthärda; ehuru de, fom ifrån Europa 
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komma med rofenroda kinder , inom 
kort tid förlora denna f ågrin g, och blif- 
va fedan bleka, fom et utvridit klåde. 

De hela året igenom hår rådande 
vindar åro antingen Sjö - vindar eller 
Länd-vindar, fom efter årstiderne för- 
andras. Uti Weft-niousfon, eller regn¬ 
tiden , fom ockfå anfes hårftådes för 
vintertid , och begynner i November el¬ 
ler början af December, fam t varar til 
Marti i månad , blåfa Landvindarne ifrån 
SW och W, hvarefter emot middagen 
en Sjövind ifrån NW upkommer. Uti 
den få kallade Goda årstiden ('Mousfon) 
löpa landvindarne. SO, O, fedan til NO, 
och åndteligen til N. 

Yid diken utan för Staden fån t jag 
Coftus aräbicus våxande, hvars aroma- 
tifka rot föres til flere orter i Indien , 
och med fördel förfåljes. 

Lika fa fan jag Ingefåran Åmomum 
ILingiber och 2 mimbet) vild våxande 
långre in, uti torre faodfålfc, och ofta 
bredevid vågar. Blgge desfe ilag tor¬ 
de vara et; eller ockfå år dem emellan 
föga åtikilnad, emedan blom-axet, fom 
i början år rundt, efterhand utvåxer och 
blifver långre. Ingefåran odlas likvål 
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med konft utaf Chineferne» och roten 
renad ifrån jord , kokas med focker, 
fanit forfåIjes både til Indien och Euro¬ 
pa. I Oftindien brukas den ofta, då Tiié- 
vatn dr ickes, för at ftyrka magen, och 
i Europa merendels emot Heshet, Ho- 
fta och andre Bröftfjukor. 

En art utaf Cardimomer (Amomum 
compaSlum) med rundade fröhus, fan 
jag åfven odlad uti en Trägård. Af den¬ 
ne voro frön like de vanlige Cardimo¬ 
mer, fom foras til Europa, och torde 
hämtas utaf flera våxter. Blomklafen 
lat anda ned vid roten , och bladen lik¬ 
nade dem på S vård s-liljan, men hade en 
fpits, lika fom en fin tråd i åndan. 

Arrak, fom i Oftindien nytjas för 
B rån vin; fom få vål hår, fom öfver alt 
annars i verlden an fes för den båfta til 
beredning' af Punfch; och iom åger en 
egen fynnerlig lamt ifrån andre deftille- 
rade drycker fårlkild lukt och fm ak, 
tilverkas aldrabåft på Java.. Til defs be¬ 
redning åro utom Batavia Stad anlagde 
flere anfenligen ftore Brånnerier, hvil- 
ke tillika med rättigheten, at tilverka 
Arrak, endaft arrenderas utaf Chinefa- 
re. Risgryn åro de förnåmfte, hvaraf 
denne ipiritus, utaf treggehanda Ilyrka, 
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uti flora pannor definieras, efter före¬ 
gången yranig gåsning, med tillagdt 
vatn, Syrvtp ifrån Sockerbruken, och faf- 
ten utaf Cocos-tråden. Den mindre ftar- 
ka Arraken drickes varm af Chinefer- 
ne utur koppar, vid deras luflbarhetér. 
Den hvita Arraken, fom kallas kneip 
och aftappas flraxt på bouteiller, år flar- 
kare och förbrukas måft uti Indien. Se¬ 
dan Arraken blifvit aftappad på fatverk, 
för at föras til andre orter, fårgas den 
af trådflaget, och blir den bruna Arrak, 
fom almånnaft i Europa forfåljes, och 
nytjas icke allenaft tii at lålka torflen, 
utan ock til den b eh a geliga. Punfchen , 
hvaraf vid alle glade och högtidelige til- 
fållen, finnen och hjertan upmuntras, 
famt denna verldenes bittra omforger 
få ljufligt förfvinna. 

Bomul och Silke utgöra i hela O flin¬ 
di en de åm nen , hvaraf Indianerne för¬ 
färdiga fin klädnad ,. och årligen för- 
fålja en otrolig myckenhet til Europe- 
erne. Silke beredes vål icke på ön Ja¬ 
va, men af Bomul förekomma i landet 
tvånne å tik i 11 i ge arter. Den ena år et 
ganlka högt tråd, med en flor, vidlyf¬ 
tig och vacker krona, fom kallas Bom- 
hax peniandmm. Bomullen, fom omgif- 
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ver frön, uti fröhölfan, får namn af 
kapok, och nytjas icke til fpinning, utan 
endaft til Madrasfer, Sångbolftrar och 
Hufvudkuddar. Den andra år en bu¬ 
llie, fom på et halft år upvåxer til en 
mans högd, och fedan förgår inom året 
( Gosfypmm herbaceum). Denne gifver uti 
fme fröhus en mycket finare och båttre 
Bomul (Kapas'), fom fpinnes och våfves 
til oåndeligen månge, finare och grö fre 
forter Bomuls-lårfter och Kaftaner. 

Ifrån frön, fom ligga inneflutne uti 
fjelfva Bomullen, fåg jag hanne renas 
på det fåttet, at den lades ut på up- 
fpånda dukar, och fedan pilkades med 
kåppar, til defs at alle frön våi fkildfc 
lig ifrån. 

Inge CafFöhus och inge Vinkällare 
finnas inom denne ftore och folkrike 
Staden, utan alle främlingar, få vål de, 
hvilke ankomma med Hollåndfke, fom 
med andre Nationers Skepp, nodgas bo 
uti det få kallade Herre Herberget, et 
mycket ftort, rumrikt och vackert hus, 
Hårftådes njuta de icke allenaft uppas- 
ning, fång, kammare och mat, för en 
Ducaton eller halfannor Riksdaler om 
dygnet; utan ockfå Caffé, Vin och Öl 
emot fårlkild betalning. Utom defs år 
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uti hufet en ganlka flor Sal, for con- 
verfation, långe och på en fida öp ne 
gallerier eller fqrftugor, at fpatfera el¬ 
ler Utta uti under Ikuggan, fam t en Bil¬ 
liard til tidsfordrif. Ingen af Compag- 
niets Ämbetsman eller .någon Borgare 
får i fit hus för betalning låmna någon 
främling herberge och fpisning; men ve¬ 
la de utan betalning h er bergera någon 
af fine vånner, år det dem icke förbudit. 

Ris (Risgryn, Öryza'), fom odlas på 
on Javas låglåndte lånder, åro ganlka 
hvite, och råknas nåft de Japan ike i god¬ 
het. Något Ris odlas ockfå på höglån- 
dare ftillen af ön, och behöfver det 
icke ftå under vatn, hvilket detta få- 
desflag annars vanligen fordrar. Innan 
Risgryn blefvo hitförde , och i landet 
alm ån ne, lefde Javanerne af en fort 

Geer fl) Frö QPamcum), hvars bloma 
år fvartagfcig, fom af dem odlades, men 
var hvarken få godfc eller få lönande. 

Utom Risgryn fick jag ockfå hår fe 
på någre ftållen odlade både Turkilkfc 
Hvete (Zea mats) och Hokus QSorgbum). 

Luftens brännande hetta, och den 
myckna fvetningen gor badande i vatn 
hår ganilca angelågit. Sällan går ock 
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någon dag förbi, afc ju Indianerna fynas 
plafka uti vatnen. De utvälja liårtil få» 
dane ftållen, antingen vid åarne eller 
andre vikar, der de kunna vara fåkre 
för Krokodilen. Härigenom både renas 
kroppen, och fvetholen öpnas; det kalla 
vatnet ftyrker defsutom kroppen, få at 
de fedan mindre ivefcfca, och blifva der» 
efter lättare och muntrare. • • 

Specerie Handelen tillkyndar ove~ 
derfågeligen Hollåndlka Compagniet de 
aldraftörfta vinfter; derfore tillätes ock 
ingen privat, vare fig högre eller lägre 
Ämbetsman, Borgare eller Skeps-Offi- 
cerare afc handla dermed, utan äger fig 
Compagniet enfkildfc förbehållit alt Mo- 
nopolium dermed. Om någon härmed 
drifver lurendrågeri, och olykligt vis 
blir uptåckt, kollar det altid lifvefc, el¬ 
ler åtminftone brånmårke och !ifsfcid£ 
fångelfe. 

Opium, fom almånfc får namn af 
Amphion, anfes ibland andre för det 
fcörfta Contra band, hvars Handel åfven 
år Hollåndlka Compagniet enfamt förbe¬ 
hållen, och hvars lurendrågande beläg¬ 
ges, med de fvårafte ftraff. Merendels 
hämtas denna vara ifrån Bengalen, och 
tillkyndar Compagniet en otrolig vinft. 

Det* 
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Detta Opium förbrukas både på Java, 
och de omkringliggande öar. Indianer- 
ne ny tja det ganlka mycket, men icke 
få almånt til tuggning, fom Turkarne, 
utan i det ftållet bereda de det famrna 
til et mos , hvilket ffcrykes ofvan på 
tobaken, fedan den blifvit inlagd i pipan. 
Når den famma då rökes , blifva de af 
någre drag yre och drukne, och om de 
ny tja oförfigtigt för mycket deraf, blif¬ 
va de aldeles utom fig och rafande, få 
at de vela mörda andre. Når en lådan 
af Opium rafande utkommer på gatan, 
ropas Åmok Amok, och livar man åger 
rättighet, at döda en fådan drucken 
månniika, fom lagen förklarat fogelfri. 
Rättigheten at förfålja Amphion arren¬ 
deras bort åt någre, merendels högre 
Ämbetsmän, fom blifva General Ar ren- 
datorer, och betala derföre anfenlige 
fummor. Desfe bort-arrendera fedan åt 
andre partie-vis rättigheten, at utminu¬ 
tera Amphion, eller rättare fagt, de 
fålja i ftort Opium, til et ganlka högt 
pris åt andre, fom fålja det famma åt 
Indianerne i fm år re partier. Och fom 
flere förnäme Herrar håruti äga del och 
intres fe, vakas befynnerligen vål deröf* 
ver, at intet Opium kan hemligen infö¬ 
ras i landet, åfven fom det icke eller 
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Felar, at den, fom fynd ar emot Am- 
phions förbudet, blir öfverlåmnad åt al 
Lagens ftrånghet. 

Fogelnåften, fom jag åfven på Cap 
någre gånger' förut hade fet , brukades 
hfirftådeS mera uti Soppor, fåfom födan¬ 
de och vålfmakelige. Desfe åro fam- 
manfatte af Gelee-agtiga trådar, och up- 
Jölas til et genomlkinligt Gelee, uti varmt 
vatn. Uti Javas berg fa des desfe myc¬ 
ket finnas , och vara en fördelagtig Han¬ 
delsvara , i fynnerbet uti China. Han¬ 
delen med dem år Hollåndfka Compag- 
niets enfak, och arrenderas merendels 
bort åt den måftbjudandé. De fmaka fö¬ 
ga, men åro födande och låtfmålte. 

Subatter kallade Invånarne åtfkillg© 
forter af en befynnerlig Gräshoppa {Man- 
tis, i fynnerbet pvecatoria och religiofa), 
fom ågde bröftet lika långt med den öf- 
riga kroppen, och uplyftade altid fine 
framfötter, lika fom Indianerne, då de 
hålfa eller vela anhålla om något. Eme¬ 
dan djuret år ganlka trögt, fållan rörer 
fig, famt det då mycket långfamt, bro- 
ftet liknar aldeles ftjelkeii på et blad, och 
vingarne med fine mörke ådror fulkom- 
ligen fe ut, fom et blad; få blef en an¬ 
nan fort håraf (Mantis gongyhdes ~), kal¬ 
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lad det 'vandrande eller det lefvande bla¬ 
det Inclianerne an fe dem för helige el¬ 
ler åfcminftone för lyckelige djur. 

BufFeloxarne på Java voro mycket 
olike dem, jag fet i • AfriCåS lkogaL 
Desfe voro gråagtige, fmårre, och väl¬ 
trade fig uti modderagtige vatn-pusfar. 
Ehuru de altid bibehölio mer eller min¬ 
dre af fin vildhet, låto de likväl tårna 

' lig., och fåg jag dem mycket brukas 
för ftora kärror. 

Kiftor uti husrummen få vål, fom 
i Packhufen, fåg jag oftaft vara upftål- 
de på Bouteiller. Luftens ftiflaftående 
och ringa omväxling, famt déraf föror- 
fakad mögling och haftiga förrutnelfe 
gjorde denna förfigtighet nödvändig, e- 
medan annars icke allenaft kifthofcnen, 
utan ockfå de inneflutne varor, inom 
kort tid förderfvades ocli aldeles för¬ 
multnade. 

På redden utan före Batavia åro 
ganfka många öar, fom icke allenaft gö¬ 
ra den famma för ftormar trygg och få- 
ker, utan tjäna- Hollåndfka Compagniet 
til mångfaldig nytta. På desfa öar åger 
Compagniet Skepsvårf, Packhus för fle- 
rehanda varor och.mycket annat. 

Med 
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Med otroligen fmala, men långa bå¬ 
tar fågos Javanerne ro af och an på 
redden, hvars yta låg oftaft få ftilla och 
jämn, fom en fpegel. Desfe fmå båtar 
voro utholkade af något tråd, icke bre¬ 
dare , ån at en man kunde fitta deruti, 
af flere alnars långd, utan fegel. 

Smale Rottingar QCalamus rot an g'} 
brukade Javanerne mycket almånt til 
tog, och med desfe, antingen hele eller 
klyfde i finare rimfor, ville de behän¬ 
digt binda al ting. Både ftarke och nät¬ 
te korgar fåg jag ockfå håraf flåtade, 
åfven fom breda mattor deraf gjorde at 
Utta på, fom voro ganlka fnygga. 

Bambo-trådet var et af de nytigafte 
för Indianerne hår på orten. Deraf för¬ 
färdigades i ftörfta haft nåftan alt, hvad 
de behöfde. Håraf fåg jag hufen up- 
bygde, ftolar, bord och fångar förfärdi¬ 
gade, ftegar, bärare-ftånger, redlkappå 
fartygen, och flere andre husgeråds fa- 
ker tilredde, fom voro både nätte, ftar¬ 
ke och låtte. 

Uti Europeernes Lufttrågårdar, fom 
voro anlagde utom Staden, prunkade fle¬ 
re bulkar och växter, dels med fine 
flåckige blad er, dels med fine ftore och 
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angenäme bio mor. Ibland de förre vo¬ 
ro Nyétanthes pifta, och Erythrina co- 
rallodendmm; ibland de fednare Hibi- 
fcus Rola Sinenfis, Muraija exotica med 
flere. Hibifcus Rofa finenfis kallades 
Kambang Sapato Q Sko-bloma') , och blo- 
morne der af gifva en' ganlka fvarfi får g. 
För denne orfaken lkul beftrykas Iki- 
dorne af deras ge vår ( Kris) dermed, 
åfven fom Skor, för at fvårta dem. 

Morinda citrifelia kallades Bengado 
och rotens faft nytjades af javanerne, 
til at färga rödt. 

Indigo (lndigofera nila) växte vild 
öfver alt, och cultiverades något af Chi- 
neferne. Af denna tilverkades alm ån t 
en blå Indigo-fårg. 

Krokodiler finnas ymnigt vid å-myn- 
ningarne, och uti ålfvarne på denna ö; 
den växer til en anfenlig långd. Under 
mine Botanilke utvandringar fåg jag ho¬ 
nom ej fållan ligga vid ftrånderne, för 
at fofva uti folbadet. Stundom fångas 
han af Javanerne med krok, fom tyc¬ 
kes förekomma underligt och otroligt. 
Defs gap år ganlka vidt, och tånderne 
i bägge käkarne hvasfa fom hugg-jern, 
at han med mycken lathet afbiter de 
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ftarkafte tog. Til en fadan fångft ny tja 
Javanerne et ganlka löft ihopvridit tog 
af Bomulsgarn, vid hvars ånda fåftes 
en krok med något as eller kött. Når 
Krokodilen inllukat kroken, och bju¬ 
der til at af bita toget, faftna tånderne 
emellan defs löfa trådar, få at han icke 
förmår afbita dem. Den infvålgde kro¬ 
ken hindrar honom ockfå ifrån, at an¬ 
nars afflita toget. Kroken berättades 
mig vara utaf tråd, och få fnart Kro¬ 
kodilen mårkes hafva faftnat, kommer 
folk til, at med andre gevår döda ho¬ 
nom. Sålunda går det vål an, at fånga 
Leviathan med krok, men det Ikal ieke 
lke med ftyrka, utan med konft och lift. 

Kjårnan utur frugten af Boa Ati år 
ganlka bitter til fin fmak. Den bruka¬ 
des ftött, at intagas för Colik, både ut¬ 
af Malejer och javaner. 

Javanerne må icke göras til någre 
Slafvar; men mig berättades, at det 
ftundom fkal hånda, at de pantfåtta hvar- 
andre, ehuru jag icke kunde få fulkom- 
lig reda på denna faken. 

Pinang-kjårnan (nux Are c a'), fom få 
alraånt och dageligen nytjas med Siri, 
under Betelens tuggande, fönderkliptes 
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med en egen dertil inråttad fax, fom 
jag ofta hade tilfålle at fe, i lynner- 
het hos de Europeilka Fruntimren. 
Merendels ftyckades kjårnan i fex de¬ 
lar, och en fjefctedel togs hvarje gång 
til tugbufs. 

Socker-rör (Saccbarum offtcinavurn) 
planteras uti ymnighet på Java, och Pu- 
derfocker förtälj es härifrån til de måfte 
orter uti Indien. Alt det focker, fom 
uti hela Oftindien förbrukas, år antin¬ 
gen Bröft-focker eller Puder-focker. In¬ 
gen rafinering til Topp-focker får fke 
hårftådes, utan endaft uti Holland. Den 
fornåmfta handeln på Japan iker med 
denna vara. Bröftlockret nytjas me¬ 
rendels vid Thé-och Caffe - drickning: 
Puderfockret til matlagning och infylfc- 
ning af hvarjehanda bår och frugter, 
fåfom Kryd-neglikor och halfvåxte Mu- 
Ikot-nötter, hvilke åtas vid Thé-vatns 
drickande, för at ftyrka en fvag och 
flapp mage. 

Nellika eller Boa malacca infyltas få- 
ledes , åfven fom en frugt, kallad Tje- 
rimelle. Den fmakar då helt mör, och 
år ltor fom et hönsägg. Det köttagtiga 
år af en fyrlig fmak, 

Tie- 
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Tjerimelle år mindre; på den lamma 
ftickes med en nåi en mångd fina hål, 
fedan lågges den i vatn, och omfider 
kokas med focker famt forvaras med 
fockerfyrup i glasflalkor. Desfe frugter 
åtas ofta, då Thé-vatn drickes. De åtas 
ftundom omogne med litet falt, och kun¬ 
na åfven omogne inläggas i falt. Mog¬ 
ne åtas de någon gång, och åga då en 
fyrlig fmak. 

Fokke Fokkes kallades frugten af So 
lanum Melon gena, fom både våxte vild 
och odlad. Den år aflång, något lik et 
Päron, {torre eller mindre, helt glatt och 
Ikinande, af en purpurblå fårg. Frug¬ 
ten år af en angenäm fmak, kokad i 
loppor, eller ock kokad med vin och 
peppar. Den drifver urin och ftengrus 
famt nytjades almånt både af Europe- 
erne och Indianerne. 

Uti åttika inlåggas åtfkillige både rot¬ 
ter, frugter, grönfaker och annat, få- 
fom Filk, Blomkål med mera. Sådane 
inlagde faker kallas i almånhet Attjar, 
och nytjas til ftek och andre matråtter, 
at reta appetiten och ftyrka magen. Ät¬ 
tikan Ikårpes och gores ftarkare med 
tillagd Spanlk peppar, få at fådane kryd- 
der blifva mycket hete och brännande. 

X 3 På 
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På detta fått inläggas Gurkor, fkalet af 
Meloner, och de aromatilke rötterne af 
Bambotrådet, hvilke fednare åfven ifrån 
China öfverföras til Europa. 

Inom Batavia ligga fex Kyrkor, 
tvånne Reformerte, en Portugififk, en 
Lutherfk , en Hofpitals-Kyrka, och en 
uti Citadellet, famt en Portugififk utom 
Staden, hvilke åga fine Pråfter ifrån 
Holland, fom hår åga mycket anfeende, 
och åro vål lönte. 

Morerne, fom viftas på Batavia , åro 
hår, likafom annorftådes merendels Köp- 
mån, och okånde med fin egen fynner- 
liga och vackra klådebonad. De åro of¬ 
ta ftore til våxten, åga långt fvart hår, 
fom infvepes i en hvit duk, likfom en 
Turband, och hafva muftacher. Somli- 
ge hafva en mosfa eller en rund hatt 
på hufvudet. Klådningen år en ftor och 
vid kjortel eller fkjorta, oftaft af hvit 
Bomulstyg, hvilken bindes med et fnö- 
re eller bredt band under bröftet, och 
år nedtil vider famt råcker ned til föt- 
terne. Skorne åro vide, och gå ut i en 
lång och fmal fpets, fom böjes tilbaka, 
famt åro hos de rikare ofta rikeligen 
med guld utfirade. 
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Javanerne fitta altid på en ftråmatta, 
utbred på golfvet eller Jorden, med föt- 
terne i kors lagde. På en våg eller ga¬ 
ta, fitta de på hålarne. De complimen- 
tera och hål fa, likfom de måfte andre 
Indifke folkfiag, på det låttet, at de i- 
hoplägga hånderne, och uplyfta dem e- 
mpt pannan. De fatta maten med blot¬ 
ta fingrarne, utan at nytja knif eller 
gaffel. Klädnaden beftår i en näsduk, 
fom fvepes om hufvudet; en väft, med 
många och fmå knappar; och et kläde 
QKajin), fåftadt omkring lifvet. Väften 
hos de förnämare år ofta vacker, och 

' prågtigt utfirad. På fötterne bruka de 
toflor med nakne ben, utan ftrumpor. 
Toflorne åro framtil tvärt afhugne och 
upftående. Någre bruka en mösfa, fom 
år cylindrifk, tvärt afftympad likfom et 
tak, af helt hvit linne, och få fpåckad 
med ftårkelfe af risgryn, at den år ftyf, 
och helt genomfkinlig. Andra könet 
drager om lifvet, at täcka nedre delar- 
ne ånda til fötterne, et kläde, fom vi- 
kes tilhopa omkring vek-lifvet, och of- 
van til nytjas en half-fkjorta. Håret vri- 
des ihop öfver hjesfan, och fåftes med 
nål. De förnämare nytja åfven toflor, 
ofta rikeligen utfirade. 
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Barnen upfoftras hos detta» likafom 
hes flere Indifke folkflag, mycket okonft- 
ladt. Sållan hördes barnen fkrika. Of- 
taft fåg jag dem af mödrarne låmnade 
på fjelfva jorden, på en utbred matta, 
til at fjelfve roa fig, och at krypa på 
hånder och fotter, til defs de lårde fig 
ftå och gå. De hvarken fnördes eller 
lindades, och ingen ibland dem fåg jag 
antingen lytt eller krympling. 

De 'förnämare Javaner fora mycken 
ftat, och åtföljas af flere Betjänter, hvar- 
af den ena bår en pinang-dofa , den an¬ 
dra tobakspipan, den tredje tobak, den 
fjerde fpotkoppen, den femte fol-lkår- 
men och få vidare; ja könet båres uti 
fllfverbeflagne Dragfirolar, och Höfvits- 
månner åga ftundom fkidan til fine fido- 
gevår af filfver eller guld. 

-i 
Javanerne åro gule til fårgen, ögo¬ 

nen fvarte och föga djupe; nåfan gan- 
ika litet tilbaka tryckt, men dock kort 
och trubbig; håret långt och fvart; mun¬ 
nen föga ftor, men o fr a lappen något 
månlik, omböjd, tjock och litet utftåen- 
de. De måfte åro af en medelmåttig 
eller fnarare lång våxt. 

India- 
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Indianerne fåtta ganfka mycket vir- 
de pä fit hår. Detta åga de altid bek- 
fvart, och få långt, at det räcker ned 
til lånderne. Ingen dag går förbi, på 
hvilken de icke fmörja det med Cocos- 
clja, kamma det, och upfåtta det ef¬ 
ter landets fed. 

I almånhet kan man vål fåga om de 
varme Länders Invånare, at de åga en 
flå hjerna, och åro mindre fmtelige och 
fkarplinte, ån Européerne. De åga nog- 
famt den förmågan, at kunna tanka, 
men icke djupfinnigt, och famtalen hos 
dem åro fåledes föga eftertånkfamme. 
De åro i almånhet late, fömnige, tröge 
och kåtjefulle. Sjelfva Climatets hetta 
böjer dem hårtil. Och utan at fårdeles 
oförråtta de måfte Indiens fvartbrune 
infödingar, kan man vål fåga, at emel¬ 
lan dem och Europeerne år ftörre fkil- 
nad, ån emellan Aporne och dem. 

Climatets varma åger åfven på Eu¬ 
ropeerne, fom hitkomma, den verkan , 
ät de med tiden blifva mera tröge, or- 
keslöfe och mindre muntre, ån i de kal¬ 
lare lån der; få at den flitigafte månnilka 
ofta, emot fin egen vilja, hårftådes för¬ 
faller til låtja och overkfamhet. 
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Tflnanm bruka Javanerne icke, och 
fornamnet andras hos dem ofta, efter 
visfa omftåndigheter. Så fnart en Fa¬ 
der får en fon, få förändrar han fit 
namn, och i ftållet at i Europa en fon 
kallas efter fin Fader, få kallas en Fa¬ 
der hår efter fin fon, til exempel: om 
fonen kallas Tjofo, få åndras fadrens 
namn til Bappa Tjofo (Tjnfos far). Får 
han fedan flere fö ner, kallar han fig 
al tid efter den yngfte ibland dem. 

Vapn , fom Javanerne bruka, åro 
flere: Ivris kallas en fort ITersfångare, 
fom almånnaft båres, både af hög och 
låg, och det vid alla tilfållen. Den år, 
utom hand-taget, vid pafs en half aln 
lång, och klingan år antingen råt eller 
flingrad fom en orm, två finger bred, 
fpetfig och fkarp å ymfe fidor. Oftafi: 
fer den biyfårgad ut, med ljufare ftrep 
deruti. Stundom år den damaferad och 
almånt förgiftad. Den gömes i en Ikida 
aftrå, fom någon gång målas, och nå¬ 
gon gång utan på, hos de rikare, be¬ 
klädes med en tun fkifva af filfver el¬ 
ler guld , fom år los och kan låt afdra- 
gas. Handtaget eller fåftet år af trå, 
och fin egen befynnerliga fkapnad. En 
fådan Kris båres uti et band, fom år 

bun- 
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bundit om lifvet, på högra fidan nära 
til ryggen, och qfta baktil vid ryggen, 
i fynnerhet hos fåmre folk. 

En annan fort af Sabel fåg jag ofta 
fåljas på torgen, fom var tjock i ryg¬ 
gen , tung och öfver en aln lång, med. 
et handtag af horn eller trå. 

Badi kallades en liten Hersfångare 
eller fnarare Dolk; den var et qvarter 
lång, med et böjt handtag, och bars 
ftundom likfom den förfta uti båltet. 

Wudong var et annat gevår, fom 
jag fåg båras endaft af fåmfta hopen, 
och måft af tjånftedrangar. Det fa des 
betekna underdånighet och tilgifvenhet. 
Sjelfva jernbladet var kort och bredt, 
famt liknade en Hack-knif, med en kul- 
rig åg på ena fidan, och en tjock bak 
på den andra. Skidan, hvari detta göm¬ 
des, var af trå med en fpånftig fjåder 
af horn på ena fidan, medelft hvilken 
den qvarhölts i gördelen omkring lif¬ 
vet, inftucken baktil vid ryggen. Et 
q varters långd fvarade emot et halft 
q varters bred. Detta inftrument tjånte 
åfven at hugga med, och at göra fig våg 
i Javas tjocka fkogar. 

Båg- 
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Bagge könen kunna hos Javanerne 
adlas, få at, om en Adelsman gifter 
fig med en oådel Dame, få blir hon 
adlad och tvärtom. 

Java regeras icke af en enda Mo- 
narch, utan utaf flere, ehuru on icke 
år få fårdcles ftor, för at vara delad i 
få månge Riken. På Bantam år en Ko¬ 
nung ; uti Madura en Regent eller 
Prins; uti Surikarta en Kejfare, och i 
Djokjakarta en Sultan. 

Kakerlackor QBlatta') och Myror 
åro uti Indien åfven få almånne, lom 
ganlka befvårlige. De förre åro iikvål 
förtretligare om bord,, de fednare öfver 
alt, i fynnerhet de fmå och röde My¬ 
ror, hvilke förtåra eller förderfva alt. 
De åro få fmå, at de; föga mårkas, och 
intrånga fig igenom de finafte fpringor. 
Om någon Infeft fångas, och fåttes i 
en låda, åtes det genaft up af desfe 
fmå kråken, få at endaft vingarne öf- 
verblifva. Myrorne föka i fynnerhet 
efter focker, och famlas til det i fådan 
mångd, at de öfvertåcka aldeles det kå¬ 
ril , hvarpå det ligger. At fördrifva Ka¬ 
kerlackor utur Klåd-kiftor, fan jag bå- 
fta medlet vara, at lågga Kamfer ibland 
klåderne; och at utehålla de fmå röde 

My- 
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Myrorne, var Oleum Kajoputi och Ku-* 
lit Lavang de kraftigafte medel. Lukten 
af des fe oljor kunna de omojeligen för¬ 
draga , utan dö deraf tåineligen häftigt. 
Med Kajoputi olja, fom år mera flyg¬ 
tig, gjorde jag åtfkillige förfök, för at 
fe, huruvida jag derigenom kunde be¬ 
vara mine Infeét-famlingar ifrån Indiens 
alt frätande Myror. Når jag på et bord 
gjorde en ring utaf Kajoputi olja, och 
inflåpte inom den någre myror, lag jag 
tydeligen at Myrorne ej vågade gå öf- 
ver den famma, utan blefvo efter en 
kort ftund af ångan likfom yre, åndte- 
ligen raglande och omfider döde. Når 
någon infeél-låda inuti fmordes med ol¬ 
jan, och Myror inflapteS dit, kunde 
Myrorne efter någre ögnablick knapt 
mera löpa, och dogo innan kort. Den 
dödade på lika fått andre infefter, in- 
nora kortare eller längre tid , få at jag 
tydeligen märkte, at denna olja var åf- 
ven få farlig och dödande för infeéter 
i gemen, fom den i flere fjukdomar år 
et förtråffeligt och kraftigt läkemedel, 

I fordne tider, och i början afCom- 
pagniets upråttade handel, utfeglade fö¬ 
ga folk af anfeende til desle orter, fom 
anfågos åfven få farlige, fom Ijelfva 

re- 
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refan. En ftor del af befåtningen tor¬ 
de då beftåt af ladane, fom i Europa 
be-gåfc något brott, nödgats öfvergifva 
fit fädernesland, eller för annars vidrig 
lycka och obehagelig utfigt i en framtid, 
varit tvungne begifva fig til fjös. Des¬ 
fe gjorde emedlertid fin lycka, upklefvo 
efter hand til de högfte Ämbeten, och 
åtfkillige hemkommo, tid efter annan , 
rike och förmögne, med Indiens dyr- 
bare Ikatter. Desfe npmuntrade andre, 
at åfven förföka fin lycka, och utfigten 
bl-ef efter hand få förändrad, at nu me¬ 
ra utfegla uti Compagniets tjånft an¬ 
tagne mån och ynglingar, af båttre 
börd och mera höffade feder, ja åfven 
ädlingar af högre och lägre rang. Des¬ 
fe utgå merendels, fåfom Underköp- 
mån, at afbida ledighet af någon for 
dem indrågtig fyfla. Oagtadt fådane 
förnäme Herrar nu årligen utfåndas, 
med månge recommendationer och ftort 
hopp, tviflar jag dock mycket derpå, 
at igenom denna, annars få til utfeen-* 
de nyttiga föråndrig, Compagniets nyt¬ 
ta båttre befordras, då icke födilen el¬ 
ler rangen , utan fkickelighet och nit 
dertil fordras; ty ehuru man borde för¬ 
moda, at desfe igenom båttre upfoftran 
borde hafva lärt något, hvilket dock 

ofta 
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ofta år ganlka ringa; få år desfas affigt 
icke få mycket och egenteligen at tjä¬ 
na Compagniet, utan faft mera, at en- 
daft komma til en fådan beftålning, der 
de häftigt kunna blifva rike, och med 
ftfc byte, fom ej får vara litet, kunna 
ju förr, defto håldre, återrefa til Euro¬ 
pa , at der af fine intresfen lefva, och 
föra en Stat, fom fvarar emot deras 
trogna tjånfter, höga rang och förftånd. 
I fådan affigt utfeglade med det Skepp, 
lom hitförde mig ifrån Cap, en ung 
Baron S * * de L 0 *, och en 
Grefve B 0 * högmodades i Batavia, 
under det han med otålighet våntade 
på någon öpning, fom kunde tilfrids- 
ftålla få vål defs äregirighet, fom defs 
andre behof. 

Inom Citadellet åro Compagniets 
Packhus anlagde, til förvarande af Såd, 
Risgryn, Drycker och Viner, famt an¬ 
dre förnödenheter, icke allenaft för den¬ 
ne Staden, utan för de måfte i hela 
Indien varande Contoirer; jåmte Spe¬ 
cerier och flere handelsvaror för Eu¬ 
ropa, och andre handelsplatfer. 

Åfven få åro hår Compagniets Con¬ 
toirer, Råntkammare, Ammunition, La¬ 
boratorier med mera, 

/' • . , 1 'fV 
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Utafi förfkåmde Kryd-neglikor, fåg 
jag i Laboratorio Chemico deftilleras en 
tåmeligen god Neglike-olja, ehuru de 
icke gäfvo deraf alt for mycket. 

Et Boktryckeri år ockfå hårftådes 
til Compagniets nytta och tjånft inråt- 
tadt, och et vackert Bibliothek, hvars 
Cataloge år trykt redan 175a, jåmte et 
Årchive. 

General-Gouverneiiren förer en gan- 
Ika ftor och Förftelig Stat, då han re- 
fer någon gång ut, uti fin ftora och för- 
gyldta Statsvagn. Han åger fin egen 
Stalmåftare, Hofin åftare och en Lifvagt 
af iz man til håft, jåmte z:ne Trom- 
petare, och en Kulk, klådde i en e- 
gen drågt. Lifvagten rider oftaft före 
defs vagn med blottad fabel i han¬ 
den, och före dem a Trompetare , en 
Europeifk Löpare och 4 Morjaner fåfom 
Löpare, alle vål klådde, famt en Officer 
vid fidan af vagnen. Stundom åtfölja 
ockfå hans vagn 50 eller 60 beväpnade 
mån til håft, anförde af en Fåndrik och 
Sergeant. Alle, utom Råds-Herrarne, 
nödgas, der General-Gouverneuren re- 
fer fram, bevifa honom fin vördnad: 
de gående ftadna, och de åkande ftiga 
utur iine vagnar, Uti Rådet, fom Tis- 
,3 ; ■ da- 
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dagar och Fredagar vanligen plågar fam¬ 
las tilhopa, fitta jåmte honom en Ge- 
neral-Direéteur, och fem ordinarie Råds- 
Herrar , fom åga både råda och at befluta» 
Tillika åro någre, ftundom flere, ftun- 
dom fårre Extraordinarie Råds-Herrar, 
fom endaft åga at gifva råd, utan at de¬ 
ras röftande för öfrigt anfes. Uti den¬ 
ne Råds-Förfamling får ingen intråda 
med vårja, utan den låmnas altid utan 
före RådS-falen, til vaktens forvar. Ge¬ 
neral - Gouverneuren åger en aldeles 
Kongelig makt och myndighet: hvad 
han behagar, famtyckes merendels af 
de andre, och om de andre ån åro e- 
rnot honom, kan han likvål låta fak en 
gå i verkftållighet, och blir då enfam 
anfvarig för utgången. Han åger ock- 
få rättighet, at med Indifke Förftar gö¬ 
ra och fluta förbund, frid och krig, och 
tager fig ftundom, då Compagniets in- 
tresfe det fordrar, den myndighet, at 
affåtta och tilfåtta Konungar och För¬ 
ftar. General-Direfteuren åger hégfta 
upfigten och förvaltningen vid Compag¬ 
niets handel, varor och Packhus. Hvar- 
je Råds-Herre åger en fårfkild upfigt öf- 
ver något af de andre Indifke Contoirer, 
och år tillika ofta Prelldent uti något 
af de i Staden varande Collegier, Då 
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en Råds-Herre åker förbi någon med 
fcvånne Löpare för Vagnen, måfte man 
altid hålla fin vagn ftilla, under det 
man hålfar. 

Då General - Gouvemeurens Fru ut- 
refer, rida tvånne Drabanter före vag¬ 
nen, och efter den famma ftundöm xz 
man til håft. 

Uti Staden voro åtfkiliige Hyrku- 
ikar eller Borgare, fom höllo häftar och 
vagn, både til främmandes tjånft och 
andras, fom icke mågtade hålla fig eg¬ 
ne åkdon. En hyrvagn kunde man lega 
antingen på manad, vecka, dag eller 
för en enda gång. En fådan hyra föli 
fig dyr, och merendels blefvo desfe Hyr- 
kulkar med tiden rike och förmögne. 

Utom Staden befåg jag det Aftrono- 
milkä ObferVatoriUm, fom Predikanten 
Moor hårftådes låtit, til Vetenfkapens 
förkofran upbygga, men nu, efter defs 
död ftod obrukbart, och vitnade om fin 
nitifke och hedervärde ardåggare. 

Ibland andre utlåndfke vaxter, fom 
hår cultiverades, fåg jag åfven Kajoputi- 
trådet (3Melaleuca leucadendra), af hvars 
blader den ryktbara och förtråffeliga Ca- 
joputi oljan deftilleras; likafå Cliocolad- 



Batavia 1775. 33g 

fcrådet (Tbeobroma cacao), hvars blomor 
fitta på fjelfva ftararaen och de ftörre 
grenar, och hvars frugter innehålla de 
kjårnar, hvaraf Chocoladet Uti kakor 
beredes. 

Drakar Q Draco volant) flögo utom 
Staden i myckenhet, under det heta af 
dagen, lika fom Flådermösfett om fom- 
marqvållarne uti Europa, utan at de til» 
fogade mig, fom ftundom i flygten fån¬ 
gade dem, eller andre någon fkada. 

På redden, fom år ftor och vid, 
men tillika föga djup och moddrig, lig¬ 
ger altid et gammalt la kalladt Vakt» 
Skepp. På detta hålles vakt yrnfom 4 
natter å rad, af alle de Cljirurgi, fom 
med Skeppen hitkomma; och til detta 
Vakt-Skepp foras de fom fjukna nattetid 
eller af någon olycka fkadas, under den 
tid Stad spor tarne åro tilflutne. Ifrån en 
fådan vakt kan man likvål löfa lig med 
z Ducatoner, fom gifves åt någon an¬ 
nan Fåltlkår, fom då gör fyllan. 

Emedan uti Batavia, få vål på Skep¬ 
pen, fom i Hofpitalerne och vid Rege- 
menterne åro ganlka månge Chirurgi 
anvånde uti Compagniets tjånft, få år 
öfver dem fat en General-Chirurgus, 
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fom med General - Gouverneurens och 
Regeringens ftadfåftelfe förordnar hvar 
och en til fådane ftållen, antingen på 
Skeppen , eller uti landet, der deras 
tjånft pröfvas nödig. 

Ibland de mångfaldige varor, hvar¬ 
med Skeppen, til (xne foreftående re¬ 
for, hårltådes förfeddes, voro inlagd 
Filk, Höns, Ankor, Gåfs och Agg, jåm- 
te vatn-Meloner, Pompelmofer och Co- 
coS-nötcer icke allenaft uti llörfta öfver- 
flöd, utan ockfå til et ganlka billigt pris, 
åfven fom Arrak och Risgryn. 

Mjölk infördes åfven dageligen ti! Sta¬ 
den, til falu, och nytjades uti hushållen. 

Får voro ibland de fålfyntafte djur 
hår på orten; deras varma ul-påls gjor¬ 
de climatefc för dem odrågeligt. Om 
derföre något lefvande Får någon gång 
hitfordes med Skeppen ifrån Goda 
Hopps udden, fåndes det gemenligen 
ftraxt långre inåt landet, merendels ti! 
de få kallade Bi å-bergen, deråft landet 
år högre och luften mycket kallare. 

Fikontrån, Jivaraf denna 6 åger fle- 
re forter ,*fåg jag ofta växande i de tor- 
rafte fprickor på fjelfva murarne, få at 
jag förundrade mig deröfver, at de kun¬ 

de 
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de uthärda och lefva af den lilla våtflca, 
fom af regn på fådane ftållen kunde 
qvarftanna. 

Militairen beftår dels af Européer, 
dels af Indianer, fom åro ordenteligen 
tagne i tjånft och exercerade, utom 
Borgerlkapet och Chinefare, fom åfven, 
vid upkommande krig, måfte göra tjånft. 
Officerarne hårftådes, få våi, fom i he¬ 
ja Indien, an fes fåfom en betjäning, hvil- 
ken Compagniet emot en betingad fold, 
til landets förfvar och defs tjånft anta¬ 
git, De åga derföre hår hvarken del uti 
fjelfva Regeringens förvaltning, eller 
handelens bedrifvande,tej eller fåttas de 
i rang öfver de högre Ämbetsman, fom 
3 anfeende til den indrågfcigafte handels- 
rörelfen åro anfedde för måft nyttige 
och nödvåndige. Soldaterne, hvars an¬ 
tal, i anfeende til förödande fjukdomar 
och Skeppens ankomft, år året igenom 
mycket olika, handteras ofta emot al 
billighet, oråtvift och illa. De, fom ifrån 
Sjålköparne utkomma, njuta på lång tid 
ingen lön, och då det fker, njuta de 
icke mer, ån 13 Hollåndfka ftyfver af 
hvarje Gyllen, hvaraf det måfta afgår 
til beklådning. Efter fjukdomar, dem 
de öfver vunnit, gå de bleke, fom en 
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hvitmenad ftod eller en gipsbild, och 
ofta få magre, at de nåftan åro ge- 
nomfkinlige. 

De hos Javanerne brukelige danfar 
hade jag någre gånger tilfålle at fe, åf- 
ven fom vid fådane tilfållen höra de¬ 
ras mufik, 

Danfarne Ike med åtfkillige krop¬ 
pens, i fynnerhet armarnes och fötter- 
nes rörelfer. Malejerne kalla desfe dan¬ 
far Tantnk och Javanerne Ron ge. Hår- 
vid år altid något vål klådt och utfiradt 
Fruntimer, fom aldraförft börjar danfen 
med någon perfon , och fortfar fedan 
med en i fånder, af de andre, fom fin¬ 
na nöje i danfen, och desfe perfoner 
fticka henne altid något penningar i han¬ 
den, före danfens ilut. Rongin kallas en 
fådan. danferfka, och de gifne penningar 
delas emellan henne och Muficanterne 
til Ikiftes. 

Mufiken beftår af flere inftrnmenter, 
fom vål handterade på något afftånd åga 
et icke oangenämt ljud och harmonie. 
Merendels nytjas en fort Violin, med 
endaft afne ftrångar; en Trumma, fom 
klappas i bågge ån dar med fingrarne; 
en art Orgel af lån gr e och kortare ftyc- 

ken 
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ken trå, olike efter tpnernes olikhet»' 
-och lagde på en iholig ftock: desfe klap¬ 
pas eller flås, lika fom et hack-bråde 
med en trå-hammare; en Koppar-kittel 
uphångd och påflagen; fam t tvånne Kop-, 
par-lkålar, fom hållas i hånderne och 
flås emot hvarandra. 

Regerande Förftarnes Iretitlar på Ja¬ 
va voro olika, efter deras olika värdig¬ 
het. Dem* jag med fåkerhet kunde ut- 
forlka, voro följande, nemligen: 

Kejfaren uti Surikarta kallades: 

Sufu bunang, d. å, Öfver-Fdrfte. 
Pako luna. Verldenes (/p/£)Stöd* 
Senapati inga la ga. Land. Fålh-öfverfte. 
Åbånl Rakman. Helige Pråft» 
Sajidin panatagama. Trons belkyddare. 

Sultanen uti Djokjakarta kallades: 

Sulthan, d. å. Förfte ellerKonung. 
Haming Kub ana. Verldens Regent. 
Halija tolab. Guds Ståthållare, 
fam t Sennapatti inga laga, Abdul Rakman 
och Sajidin panatagama. 

Regenten på ön Madura titulerades»: 

pmembabam Adipatti, en fri Förfte eller 
Regent. 
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En Prins kallades Panger ang, en 
Kron-Prins Pangerang Ådepatti, en Drot- 
ning Ratu, en Prinfesfa Radin A ju. 

Patti kallades en Héfding ofver nå¬ 
gon Provins eller ftörre ftycke land hos 
Javanerne. Sådane voro åtlkillige i de 
lånder, fom tilhörde Hollåndlka Compag- 
niet Desfe tilfåttas vål ntaf Gouver- 
neurerne, men måfte godkännas ntaf 
Regeringen uti Batavia, likafom de la 
kallade Capitener, fom i landet förord¬ 
nas ofver Chineferne. 

Tommegomme blifver kallad en Huf- 
vtidman öfver något mindre ftycke land 
eller någon ftor by-,' och om en ladan 
blifver gift med någon Prinfesfa, får 
han kallas Radin Tommegom. 

En ibland javanerne ganlka fålfynt 
Penning, hade jag mycken möda at få 
tilvåxla mig emot en Hollåndlk Duca- 
ton, eller en och en half Riksdaler. Den 
förvarades af javanerne fåfom et gam¬ 
malt och nu mera rart mynt. Metallen 
var måsfing, och vidden lika med en 
Svenlk, Riksdaler, men ej tjockare ån 
et piåtftycke. Uti midten år et fyrkan¬ 
tigt hol, fom tjånar at uptråda den på 
band. Kallades Pettis Rantang, och fa- 
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des nu mera finnas endaft vid öns 6ftra 
inda, fåfom vid Suribaija och Banjer- 
inasfing. En uphögd bred rand omgif- 
ver kanten. Midt ufi ftår et tråd • med 
utfpridde grenar, och på hvarje fida om 
det famma en vanlkapelig månnifkobild, 
lik et benrangel. Denne bild, likfom al¬ 
le figurer, dem Javanerne tekna eller i 
trå utlkåra, år vanfkapad j emedan Ma- 
hometanfka Religion förbjuder dem at 
tekna någon rigtig bild. Myntet år för 
éfrigt gufcit. 

På Batavia år åfven i koppar flagit 
et mynt, af Gouverneuren Swarde- 
krom , ehuru det fades vara mera gång¬ 
bart på Caromandel, ån hår; år ftort, 
fom en Svenfk ftyfver, och af et runftyc- 
kes tjocklek. På ena fidan år en dubbel 
ränd, uti hvilken ftår teknadt Batavia 
och årtalet, fam t midt uti et fvård. På 
andra fidan ftår Compagniets vapn, och 
deröfver teknadt, •§• ftyfver. 

En Javas duyt ofverkom jag åfven , 
ftor fom et runftycke, och af famma 
tjocklek. Den var af Koppar, teknad 
på ena fidan med Javanlka bokftåfver 
uti trenne rader inom en punfterad cir¬ 
kel; och på andra fidan med en krans, 
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inom hvilken ftod Duyt Javas 1783» åf- 
ven på trenne rader. 

Chinefifke Petjes, af Måsfing gutne, 
med et fyrkantigt hol uti midten, voro 
hår oekfå gångbare, åfven ibland Euro- 
peerne. Detta mynt uptrådes til et vift 
antal på band, år ftort och tjockt, fom 
et vanligt runftycke, och hitfördt ifrån 
China af Chinefilke Köpmän. 

Garing kallades en ftor Cicada, fom 
uti Javanlke fkogarne, fittande på trå¬ 
den , hördes gifva ifrån fig et få gåldfc 
ljud, fom det varit af en Trompet. In- 
leftet år fvårt både at få fe, och at fån¬ 
ga. Det fitter vid trådens flammar och 
ftörre nakne grenar , famt uptåckes fvår- 
ligen af ögat. Når man närmare nalkas 
det, tyftnar det fmåningom mer och 
mer, och åndteligen häftigt bortflyger. 
Det fångades båft med en Infeöt-håf, 
fom fattes före den, eller med fogel- 
lim af Indianerne, på åndan af en lång 
kåpp, fom fördes til bakdelen af vingar- 
ne, och gjorde, at de klibblade tilhopa. 

Tvånne llags Årt-frugt markte jag 
Javanerne åta, af hvilke de fedan fingo 
@n elak lukt utur munnen och hallen, 
DeSfe kallades derföre af Holländarn e 

för 
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för Stinkbönor, och af JaväHerne, den 
ena med helt fmå blader för Petté, den 
andra för TjenkoL 

Dranguli kallades frugten både af 
Casfia javanica och fiftula, hvars fkidor 
åro trinde, fvarte utan på, aga inuti et 
fvart laxerande mos, och hånga nedifrån 
tråden, fom långa kåppar. 

Da un Kitji blef en ört kallad , fom 
jag aldrig fick fe i bloma, men tyktes 
mig höra til Afperifoliae, och hvilken 
någre ville utgifva för en Stenbråcka 
QSaxifraga'). De ville förfåkra mig, at 
den icke allenaft förmådde löfa Sten i 
kroppen, utan ockfå om porcellains bi¬ 
tar lades inuti den, fkulle den göra dem 
bräcklige. Når fmå porcellains ftycken 
inlådes deruti, kunde man ockfå verke- 
ligen lått fönder-tugga dem; men det 
famma kunde låta fig göra, om de in- 
fveptes uti linne eller något annat, fom 
hindrade glatheten, och at göra ondt 
mellan tånderne. 

Vilde Svin funnos i öfverflöd uti 
fkogarne, och ågde hos Javanerne, fom 
följa Mahomebs låra, en fulkomlig fri¬ 
het och lakerhet, oagtadt desfe gjorde 
mycken Ikada både uti Ris-åkrarne, och 

uti 
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uti Sockerplantagerne. De b varken dö¬ 
das eller åtas af Invånarne. 

Gårdesgårdar, at freda upo dlin gar 
för Vildfvin, fåg jag ftundom, ehuru 
fållan anlagde, och desfe voro meren¬ 
dels fvage af Bambo rör. Utom fådane 
Gårdesgårdar voro ofta vid Sockerplan¬ 
tagerne upfatte half alns höga fprötar, 
med en bomuls lapp i åndan; på desfe 
lappar kaftade Javanerne lit vatn, hvil¬ 
ket fades åga den goda verkan, at Vild- 
fvinen, fom håraf kånna lukten, och 
icke kunna fördraga månnilkors urin, 
icke göra inbrott igenom den fvaga 
hågnaden. 

Juftitie-Rådet uti Batavia, fom be- 
ftår af någre Ledamöter, hvilke tilfåt- 
tas uti Holland, år hår independent, åf- 
ven fom Fifcalen, af ftora Indilka Rå¬ 
det; men desfe Råds-Herrar åro foga 
lönte, få at deras lott icke blifvit, at 
hår famla Ikatter. Af den bekantfkap, 
jag hade tilfålle, at göra med en och 
annan af dem, famt andre omftåndighe- 
ter, tykte jag, at Råtvifan hårfrådes 
icke var någon handelsvara. 

Utom detta Råd, fom dömer öfver 
Compagniets Betjänter, få högre, fom 

la- 
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lågre, åfven i lifsfaker, lurendrågerier 
och andre brotmål; åger Staden iit 
egit Rådhus, hvaråft en af Indi-lka Itora 
Rådets Ledamöter préfiderar, ocfi åt- 
fkillige af Borgerlkapet, fåfom Rådman 
QScheepen) litta, til at döma i förekom¬ 
mande mål, åfren öfver Indianers lif 
och egendom. Sådane Rådmåns Syflor 
bortgåfvos af General-Gouverneuren , 
och betaltes ofta anfenligt af fådane, 
fom äregirige, på annat fåt icke lcun- 
na förvårfva fig någon hégft efterläng¬ 
tad rang. 

Sabandaren Herr Boeks , fom ofta 
befökte Radermachers hus, och var 
defs vån, bevifte mig mycken vånfkap 
och godhet. Han innehade en fyfläs 
fom var indrågtig och mycket lönande,• 
emedan hos honom målte alle främlin¬ 
gar , fom med Skepp hit ankommo, 
anmåla lig och igenom hans förforg 
och hånder bekomma, alt hvad de hår 
åltundade, få vål af proviant, fom an¬ 
dre förnödenter. Ibland annan ynneft, 
fom denne Herre vifade mig, fick jag 
åfven af honom på Bodmeri, et lån af 
mer, ån tufende Riksdaler, för hvilke 
jag uphandjade Enhorn (JJmconm ve- 
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rum'), form på Japan troddes kunna med 
fördel och vinft föryttras. 

In tresfen på Bodmeri-lån åro ganfka 
dryge, ehuru de åro mycket olike ef¬ 
ter refans långd, och de mer eller min¬ 
dre farlige farvatn, dit Skeppen åro år- 
nade. Det Japanfka farvatnet an fes för 
et af de farligafte uti hela Oftindien,* 
derföre ock intresfen under denna fart 
gå til 10 å 2$ pro-Cent, fom betalas, då 
man återkommer til Batavia, om refan 
går lyckeligt för fig; men Ikulle Skep¬ 
pet olyckeligen ftranda eller förgås, för¬ 
faller al fordran, och Ikuldenåren år fri 
för altid, för et fådant lån, fom emot et 
högt intresfe år gifvit på vinft och förluft. 

Commisfarius ofver Inlånningarne 
år en man, fom troligen åger en af de 
indrågtigafte fyllor; han har nåftan en- 
fam befatning med Inlånningarne på ön, 
och beförjer om de Handelsvaror, Caf- 
fé, Socker , Fogelnåften med mera, fom 
Java alftrar af lig. Så vål på desfe 
varor, dem Infödingarne nödgas låmna 
til lågfta pris, fom på utlånte förlkots 
penninge-fummor, emot de drygafte och 
obilligafte intresfen, gör han fig otroli¬ 
gen ftore inkomfter. 

Den 
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Den 24 Maji, Josfades vid middags¬ 
tiden rund t omkring Staden Canoner- 
ne, til åminnelfe af Jaccatras eröfring, 
fom Ikedde den 13 Maji 1619, efter gam¬ 
la ftylen, for 156 år ledan. 

Jaccatra, fom år nu endafl en Skans 
eller Fåltpoft, var fordom en af öns Huf- 
vudftåder, innan den af Holländarne blef 
eröfrad, och det nu blomftrandp Batavia 
närmare fjöfidan anlagdt. 

Den i, 2 och 3 jfunii firade Chinefer- 
ne en af fine Högtider, eller en få 
kallad Sjövådjoban på rlvieret, fom lö¬ 
per igenom Staden ned til redden. Den 
förrättades med tvånne båtar, fom rod¬ 
des emot ftrömmen. Den , fom forft 
hant ankomma, ppdfick det utfatte pri- 
fet. Et fådant var upfat på en grön 
llång, och beftod merendels uti up- 
hångde Näsdukar, Solfjädrar, Silfver- 
penningkr eller en Silfverdofa. Denne 
ftriden förnyades flere gånger, under 
Mufik med en Puka, och flående på 
Måsfingsbåcken, 

Tiden tilftundade nu, på hvilken de 
til Japan årnade Skepp lkulle affegla. 
Och oagtadt Herr Radermacher, fom 

för mig fattat mycken kårlek» fökfce 
of- 
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öfvertala mig, at qvarblifva på Bata» 
via, famt rådde mig, at emottaga en ledig 
Läkare fylla, hvars inkomft vanligen 
fkattades årligen til 6 å 7 tufen de Riks¬ 
daler; föredrog jag likväl min pligt, ! 
anfeende til det löfte jag gifvit i Hol¬ 
land, före min egen nytta, och det få 
mycket häldre, fom jag redan, under mit 
korta viftande på orten nogfamt för- 
märkt, at icke altid ftore fördelar, hår in- 
Ikördas med de renafte händer. Jag tac¬ 
kade derföre hjerteligen min välmenande 
Vålgårningsman, och låt til min föreftå- 
ende refa til Kejfaredömet Japan förfär¬ 
diga åtfkillige nödvåndige klådningar, 
dels af Sidentyger, dels af kläden med 
galoner och annan granlåt, för at med 
värdighet kunna vifa mig ibland de ny¬ 
fikne Japonefer, fom med mera up- 
mårkfamhet befkåda Europeerne, ån nå¬ 

gonlin Naturforlkaren kan gran» 
Ika något fålfynt Djur. 
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Acari, 12, 54, 55. 
Adlas, 332. 
iEfculus pavia, 147. 
Ahl-tråd, 123. 
Aloe, Aloebulke, Aloekåda, 55, 172, 
Amandelbout, 125. 
Amaryllis difticha, iga. 
Åraomum, 312 , 313. 
Amphion, fe^ Opium. 
Amfterdam-Ö, 237. 
Ananas fragfc, 301. 
Anas, And, Anka, 51, 160, 16$. 
Annona - frugten. 305. 
Apa, 45. 
Apothek, 310. 
Arbufer, 309. 
Ardea, 160. 
Areca cathecu, Arek-nöt, 29*5, 323. 
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Arundo, 160. 
Arrak, 313, 314. 
Arrende, 29a, 317-319. 
Asfagay-tråd, 10g, 125. 
Atjar, 325. 
Auge, 225. 
Averrhoa, 305» 

Babianer, 130. 
Babiansberg. g , 157, 
Babylons torn, 130. 
Bad, Badande, 20, no, in, 316. 
Badenhorst, 129. 
Badi, 331. 
Bambutråd, 321, 34g. 
Bantam, 240. 
Barup, 115. 
Batavia, 241, 242, 247, 254. 
Begrafning ,191, 217, aig. 
Beyer, 129. 
Bekvliet, 13a. 
Bengado, 322. 
Berceau, 143, 
Berg, 224. 
Berg, 2, 4,' 8, 13, 16-18, 22, 25, 2g, 
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171, 173, 175,182, 187, 188, 198, 201, 
205, 206, 229, 238. 

Berghaas, 204. 

Berg-rivier, 13, 17, 206. 
Bernard, 58. 
Befcel, 296. 
Beutelar, 120. 

Bibliothek, 336. 
Bilimbing, 305, 306. 
Blankenberg, 45» 

Blattae, 332. 
Blauweberg, 2. 
Blåbergen, 2. 
Blånader, 22. 
Blymynt. 
Boa ati, 323. 
Boa Lanfa, 306, 324. 

f Boa Malacca, 324. 
Boa Nanca, 304. 
Bockeveld, 25. 
Bodmeri, 349, 330. 
BoeRS, 349. 
Boge, 48, igo, 181, 196, 
Bog-trån, 191. 
Boktryckeri, 336. 
Bombax, 304, 314. 
Bom-ull, 314, 313. 
Bonte-Bockar, 50, 66. 
Boomilang, 26. 
Booter-rivier, 129. 
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Bos caffer, 94-98. 
Bofchismånner, 176-182, ig6, 194-196. 
Bolkaps - afvel, 64. 
Bosman, 151. 
Botå , 41, 42, 45,51, 59, 62.. 
Brack-rivier, 60. 
Brandts - gård, 13. 
Brand - valley, 40.' 
Breede-rivier, 35, 39, 40, 126. 
Brink , 225. 
Bromelia ananas, 301. 
Bruel , 40. 
Brugdrift, 35. 
Bruyn, 55. 
Bröd, 29g. 
Brod-frugts Palmtrån, 75, 304.. 
Buccinum, 230. 
Bucku, 6, 209. 
Buckuhout, Buckutråd, 123, 
Buffel-oxar, 94-98, 299, 320.. 
Buffeljagts - rivier, 46. 
Buffon, 204. 
Burger, 18, 20, 154. 
Burgers-poit, 4. 
Buys, 61. 
Bysfus Jaétea, 10. 
Bytes handel, 174, 17g. 
Bäckar, fe Capra. 
Båckefålt, Båcklandsberg, 25, 27,28,33, 
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Båtar, 321. Ca- 
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C. V-V- 
Cabeljaus-rivier, gg. 
Cafifer, ro 6. 
Cafiersland, 107, 120.' 
Cajoputi tråd, olja, fe Kajoputi. 
Calamus rotang, 306, 321. 
Camasfie -tråd , 123. 
Camenasfie, 62, 64, 10g. 
Camtous-rivier, 89. 
Canarium, 247. 
Caniner, 9. 
Cännabufice, 117. 
Cannaiand, Canaansland, Cannas högd, 6®. 
Cannarot, 110, 196. 
Canon, 4, 350.. 
Cap, 131, 136-140. 
Capra, 8, 12, 28, 30, 50, 66, 94, 10®, 

127, 184. 
Capten Clofs berg, 157. 
Caracal, 204. 
Carambola, 305, 306. 
Caravan, 119, 223-228. 
Cardimomer, 313. 
Carex, 160. 
Carica papaya, 304, 
Carrelspeck, 157. 
Carro, 62, 110, 113-119, 170, 171, ig 

199, 201, 22g, 229. 
Casfia, 347. 
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Caftanier, 147. 
Caftration, 215. 
Cafuarina, 247. 
Catappa-frugten, 304. 
Catjepiring , 124. 
Cavia, 17 6. 
Ceftrum, igi. 
Chinefare, 107, 243, 295, 296, 350 
Chinefilke Petjes , 346. 
Chirurgus General, 339. 
Chocolad-tråd, 338. 
Cicada, 346. 
Citadelle, 241, 335. 
Citron, 157. 
Citrus decumanus, 30g. 
Cocos nucifera, Cocos-nöten, 299. 
Codon, 164. 
Colik, 323. 
Colonifter, 27. 
Coloqvint, 191. 
Columba, 39, 159, 
Commando, 177, 178 , 194, 
Commisfarius, 350. 
Conferva, 21. 
Corvus , 12, 54. 
Coftus arabicus, 312. 
Cotula turbinata, 15. 
Cruse , 224. 
Cucumis, 191. 
Cunonia, 123, 
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Curfcifia, iog , 12$. 
Cyanella capenfis, 15, 
Cyperus, 42. 
Cyprsea, 93, 230. 

D. 
Damaqvas Hottentotter, 59. 
Danfar, 342. 
Dasfenberg, 4. 
Dasfen - eyland, 9. 
Dasfi, 176. 
Dasfi-klipp, ig. 
Daun kitji, ^47. 
Daunis, 186. 
Diarrhoe, 16.. 
Dicfcionaria, 257, 25g, 260-282. 
Didelof, 58. 
Diepdrift, 37. 
Diep-rivier, 61. 
Diomedea, 9. 
Diofma, 6, 209. 
Difa, 37. 
Dodonaea, 155:. 
Domherre, 73. 
Dornhout, 125. 
Dorn-rivier, 24, 170, 201. 
Draco, Drakar , 339. 
Dragoxar, 74. 
Drakenftein, 140. 

Z 4 Bran- 



Regimer, 3 60 

Dranguli, 347» 
Brie Fontains berg, 157, 
Dreijer , 152. 
Drooge-rivier, 187. 
Drosici, 42. 
Dryck rusgifvande, 187. 
Dufva, 38, 156. 
Durio frugten, 304, 305. 
Duykers, g. 
Buy t» 345. 
Duyvenhoeks, rivier, 51. 
Dykare-backar, g, 26, 

E. 
Ekar, 222. 
Ekebergia, 6$, 124. 
Elandsbåckar, 66. 
Elands-klof, 25. 
Eld, eldtyg , 179. 
Elefanter, 44, 47, 7g, 94, 100, 156. 
Elefants - rivier, no. 
Elfe-rivier, 35. 
Ellis kral, 206. 
Engela Bad, 20. 
Engelar, 150. 
Engelman, 20, 
Enhorn, 349. 
Erythrina, 322: 
Esfebofch, 6g, 

Es 



Esfenboom, 68, 123, 124. 
Ester.hu ysen , 197. 

F. 
Fallande-fot, 14. 
Farfars-Ikog , 46, 121. 
Fen kol-roten, 4. 
Feltman, 175. 

Fetma, 37, 38, 
Ficus capenfis. Fikonträd, 6g, 340, 
Fischers gård, 15. 
Fiikande, 71, 
Fifk-rivieret, 107. 
Fjällar, 30. 
Fjärilar, 10g. 
Floar, 37, 29, 167, 173, *88, 202, 204. 
Flugbulken, 30, 36. 
Flugor, 104, 
Flått, 12, 54, 55. 
Fogelnåften, 319. 
Fokke fokkes, 325. 
Foaé, 59. 
van Fors, 116. 
Forster , 25; 
Frere, 64, 66, 67, 109. 

Frieri, 214. 
Froft, 32, 38, 63, 117, 142, 188, 197, 

19g, 204, 230. 
Frugter. 240, 299-309. 

rj r. 

** 5 Frub- 



Regifter. 

Fruntimer, 249, 250. 
Fulica, 160. 
Fundling, 8» 9. 
Funere, 34. 
Får, 30, 40, 140, 171, 173, 220, 
Fårdyn ga, 40. 
Fåltlkår, 205. 
Får g, 308, 322. 
Fårja, 17. 
Förkylningar, 238. 
Fårfk-öl, 30g, 
Förftars Titlar, 343., 

» ' 1 1 

Galgebofch , 90, 
Ganfe - kraal, 5. 
Garcinia mangoftana, 307, 30g. 
Gardenia, 123, 124, 
Garing, 346. 
GåUS , 22, 2$o 

Geelhoufc, 123. 
Geerft, 316. 
Gemsbåckar, 66. 
General - Gouverneur, 244, 336. 
General Chirurgus., 339. 
Gerania, 35. 
Giftbolles, 182. 
Giftermål, 141, 214» 
Gikt, 204, 



Regifter. 

Gli, 36. 
Gonaqvas, 90-92. 
Gösens gård, 17. 

Gosfypium herbaceum, 315. 
Goud bloms klof, 200. 
Goudena, 40. 
Gouds-rivier, 121. 
Granatåplen, 147. 
Greef, 150, 157. 
Greisbock, 12. 
Gro ene ldoof, 4. 
Groene kloofsberg, 4. 
Groenewal, 129. 

Gro o te Paardekraal, 59. 
Groot Vadersbofch, 46, 121. 
Gropar til djurfångft, 89. 
Gryllus Ipumans, 50. 
Grå-bock, 12. 
(Jråshoppa, 49, 50, 75. 
Gvettarda, 247. 
Guldfinken, 15. 

Guldfilken, 255. 
Gul-tråd, 123. 
Gunna, 1x5. 
Gurkor vilde, 191. 
Gyllenhuysen , 126, 129. 
Gås, Gåsågg, i6g, 157. 
Gårdesgårdar, 34g. 
Gåftfriket, 25:3. 



3^4 jRegifte?. 

Hagel, 36'. 
Hagelkral, 59, 
Haliotis, f. 
Halm, 128. 
Hals-band, 210, 211. 
Hals - fjukor, 231. 
Handelsvaror, 290, 291, 340, 349, 
Hanekamp , 154. 
Hantum, Hantumsberg, 173, xga. 
Harar, 150. 
Hartebeftar, 8. 94, 100. 
Harteqvas-klof, 59, 116, 11g. 
Hartog , 225. 
Hautniqvas Esfen, 123. 
VAN HEERE, 32. 
Heere - logement, 163, 163. 
Heikoms Hottentotter, 6g, 
Heins , 60. 
Helbeck , 6r. 
Helenas bay, 13, 
Herre Herberg, 163, 165, 315, 31*5. 
Hesfaqvas-kloof, 126. 
Hetta, 121, 311, 329, 
Hex-rivier , 40, 203, 204. 
Hibifcus rofa finenfis, 322. 
Hippopotamus, 78. 
Hi rund o apus, 10. 
Hoffman , 244 j 245, 234, 310, 
Holcus, 316. 
Holmberg, 234, 244. 



Regijler, 3-6$ 

Honingberg, 154. 
Honingklip, 12. 
Hop , 225. 
Hoppande Råtta, 204, 
Hoipital, 133, 310. 
Hottentotter, 13, 27, 47,48, 59, 69, 72, 

73> 82.-88, 90-92, 103-107, no, 
114, 115, 161, 173, 182, 190,207-222. 

Hottentots Gud, 75. 
Hottentots Hollandsberg, 130. 
Hottentots Kapten, 89. 
Hottentots fpråk, 82-8.7- 
Houthuk, 130. 
Hvete Turkifkt, 316'. 
Hus, 4. 
Hy aen a maculata, 65. 
Hydnora, 149, 183. 
Hyrkufkar, 338. 
Hår, 249, 250. 
Hågrar, 160. 
Håftar randige, 94, 100, 127. 

. L 
Jaccatra, 350. 
Jackhalfen, 11.. 
Jagt, 219. 
Jånsen , 31. 
japan, Japonefere, 351, 352, 
Java, 238, 240. 
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Javaner, 239, 247, 256, 323, 327-332 
Javas Duyfc, 345. 
Jean Besis kraal, 2. 
Jerboa capenfis, 240. 
Jern, 291. 
Ilex, 123. 
Indianer, 329. 
Indigo, Indigofera, 202, 322, 
Ingefåra, 312. 
Inophyilum, 247. 
Infeéfcer, 102. 
Intres fen. 350. 
Jordan , no, 203. 

Iris edulis, 4. 
JuBéa , 17. 
Jul, 108. 
jurisdiftioner, 135.. 
Juftitie-Råd, 348. 
Jutland,, 9. 
Ixia, 39. 

Kajoputitrad-och olja, 332, 3*33, 338. 
Kakerlackor, 332. 
Kalk, Kalkberg, 37. 
Kalla Båckefålt, 26-33. 
Kambang Sapato, 322. 
Kameka, 115. 
Kamerup, 167. 



Regifter. 

Kånkon, 6c. 
Kapås, kapok, 315:. 
Karbou, 299. 
Karréhout, 191. 
Karri - Toppa297. 
Kartous bergsklof, ig, 
Rarup, 167. 

Katt, 204. 
Keer de Koe, 13g. 
Kejfarés titel, 343. 
Keiser , 40. 

Kemp , Ig. 

Kern-mjölk, 72. 
Kerre-melks-rivier, 51. 
Kerste , 192. 
Keureboms - rivier, 45. 
Keurhout, 127. 
Kifelftenar, 29. 
Klapper - 011, 23g. 

Klein, 12. 

Klein Bier, 309. 
Klippor, fe Berg. 
Klip-rivier, 60. 

Kloppenborg, 227. 
Klo-fjuka, gi, 105. 
Kläder, 248- 
Koberg, 4. 
Kock, 70, 77, io£. 
Kockmans klof, 41. 
Kol, Kolmila, 6, 141. 



Regijler. 3^8 
•* 

Kön , no, n 
Konterberg, g. 
Koopmansgård, a4. 
Koopmans - riväer, ao6„ 
Korå, 49, gg. 
Korp , 184. 
Korrhanar, g, 15. 
Kortfpel, gg. 
Kou, 151. 
Kouka, 67. 
Ko-våndan, 13g. 
Krakakamma, 94. 
Kreupelboom, 125, 
Kreuts-fontain, 192. 
Kris, 331. 
Krogar, 144. 
Krokodiler, 322. 
Krum-rivier , 69, 109. 
Kruydhof, 224. 
Kryd-neglikor, 324, 336. 
Krympling, mifsfofter, 190. 
Kråkor, 12. 
Kudus, 100, 
Kuka, 103. 
Kukakamipa, 107. 
Kutsö, 151, 157, 193. 
Kyrkor, 16, 76, 135, 231, 257, 326, 
Köld, fe Fr oil. 

Landfc- 



Regtfler. 

L. 
c - \ 

Land-gårdar, 38. 
Land-Skölpaddor, 3. 
Langeklof, 61, 63, io<^ 
Lange-valleyj 163. . 
Langftart, 73» 
Lau, 183» i89* 
Leepelboom, 125, 
Lejon i 43, 78*81, 98 i 

*84*187* 200. 
. Lejondans, 171. 
Leinur, 230. 
Lera* 164. 
Leuwedans, Leuwejagt, t Ju 

LeuvVestein Grefve, 23^. 
Lexicon, 85-87» 260-282. 
Liebenberg, 18. 

Linde j 127. 

LiNNé, 23Ii 
Linfer, 202. 
Lobelia, 167» 
Lombart > 54, 154. 
Losper, 13, 24, 152,- 172.- 
Loxia, 15, 26, 73. 
Lubbe, 22, 24. 
Luft, 320. 
Lungfot, 24. 
Luris - rivier * 89» 
Luftgårdar, 255, 321» 

2 Del. å & 



Regifier. 

Lykta, 64. 
Låder-remar* 14. 
Läkare - fy ila, 351. 
Lok - vaxter, 141, 183. 

M. 
Madagafcar-ö, 148. 
Madagafcars - kattor, 230. 
Maleifke Böcker, 257-259. 
Maleilka Språket, 243, 256, 260-290. 
Mandel-tråd, 125. 
Mangoftanos - frugt, 307. 
Mantis, 75, 217, 319. 
Maqvas-Duyv, 39. 
Marcus Dirk, 58, 59. 

Marmota, 5, 163, 
Maskamma, 1 69. 
Matjesdrift, 61, 154. 
Matjes fontain, 13. 
Matjes Goed, 41. 
Matjes klof, 61. 

Matjes-rivier, 154. 
Mattegods, 41. 
Matton, 24. 
Mattor, 41, 42. 
Matvaror, 340. 
Maurits högd, 199. 
Melaleuca, 33g. 
Melk, 13,' 12Ö, 231. 

Mentz , 
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Mentz, 4*. 
VAN DER MERVEL, 31, 202, 203. 
Mefembryanthemuni, 40, 110, 143, 19& 
Meulen - ri viersberg', 70. 
Meu wen-eyland, 9. 
MeYBURG , 200„ 
Meyer , 56, 70. 
Militairer, 341. 
Mimola, 51, 125, s^9» 
Mjöd, 36. 
Mjölk, 340. 
Morse-ö, 237.; 
Monson, 147. 
Moor , 33g. 
MoorWortel, i6y,. 187» 
Morer, 326. 
Morinda, 322. 
Mosfelbanks-rivier, 150» 
Mostert , 9. 
Moftertshuk, 34, 35, 194» 
Muller, g. 
Mulvada, 163* 
Murraya exotica, 322» 
Mufa parad ifiaca, 300. 
Mufik, 342. 
Musfelbay, 5g. 
Myggor, 251. 
Mynt, 292-294, 334-33Ö. 
Myror, 332. 
Mailing, 23, 24, 

Å a a $fa* 



Regifter. 

N. 

372 

Namaqvas, 173. 
Namn, 14, 215, 330. 
Neglikor, fe Krydneglikor. 
Nel» 41, 190. 
Nellika, 324. 
Nenta, no. 
Nephelium lappaceum, 367. 

Nieuwland, 133 , 134. 
Nuckert , 66. 

Nybygge, Nybyggare, 222. 
Ny&anthes pifta, 32a. 

Nyårsdag, 108, 220. 

O. 
Obfervatörium aftronomicum r 33g. 

Ohyra, 161. 
Olea, 123. 
Oldenburg, 14g. 

Olivetråd, 124. 
OiaviER, 196. 

Olofson, 6a, 109. 

Olycksån, 200. 
Olyfants bergen, 70. 
Olyfants-rivier, 19, 20, 62, 166, 168. 
Olyfants varma Bad, 62, 70} 110, 111. 
Olyvehout, 124. 
Omikårelfe, 217. 

On- 



373 Regifier. 

Ongeluks-ri vier, aoo. 
Opium, 317. 
Orack, 46. 

Orebi, 66. 
Orm, Ormgift, 26, 162, 181, 193. 
Ornithogalum , xa6. 
OWERHOLSEN, 154. 

Paardeberg, 15a, aoi, 2©6. 
Paloo , iao. 

Palmit-rivier, 130. 
Panicum, 316. 
Papenkuyls fontain, g. 
Papiliones , 108. 
Pariberg, Parlfche Diamant, 151, 15a. 
VAN DER PaRRA, 233, 244> a4S- 
Patrysberg, 13. 
Patti, 344. 
St. Pauls-6, 337. 
Pennant, 204. 

Perfilk katt, 204. 
Petjes, 346. 
Pettis kantang, 344. 
Pétté, 347. 
Pickeniers klof, 24. 
Picketberg, 8, 16, 154. 
Pil och boge, fe Boge. 
Pilkoger, 17a. 

A a 3 Pi- 



37 4 Regifter. 

PlNARD , 5g. 

Pinang, 296, 323. 
Pingviner, 9. 
Piper betle, 296. 
Pifang-fmgt, 300. 
Piis-fjuka, 5» 150. 
Piftia, 255. 
Placenta febrilis, 311. 
Plaisir, 39, 54, 
Plant , 5g. 
VAN PlETTENBERG, 135. 

Plog, 31.' 
BE PLOI, 40. 

Pneumora, 50. 
Politie-Rad, 135. 
Pompelmofer, 30g. 
Port, 187- 
Portugifilke Bocker, 25g, 
Porfcugififka Språket, 256. 
Potteberg. 49. 
de Prö, 66. 
PRETORIS , 32. 

Prinfen- ön, 23g. 
Protea, 2g, 36, 125. 
Purgermedel, 155. 
Pårlband, 91, 197, 210, 
Påron tråd, rodt, 123. ,, 
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Q. ■ 
Qvagga, 94, 100, 
Q varts, 29, 
Qvercus, 23a. 

R, 
Raapuyntjes ,16. 

Rabekin, 49. 
Eadermachee , 234, 244-247, 254, 

349,351. 
Radermachia, 304, 
Rambutan, 307. 
Rapphöns, 159. 
Ras, 169. 
Rasmus, 32. 

Redd, 320. 
Reebockskop, g. 
Regentens på Madura titel, 343. 
Regering, 332, 336-338. 
Regn, 42. 
Remar, 59. 
Renius , 46. 
Refor, Caravaner, 1195 223-228, 
Rhebåckar, 8, 5b. 
van Rhen, 88, 183- 
Rhus, 191. 
Ribeck-Caftel, 8, 17, 152, 153, 206. 
van Riebeek, 136. 

A a 4 Riet- 



Riefc-bock, $o- 
Riet-fontain, 183. 
Riet-kuvl, 51. 
Riet-valley, 2, 109, 1x6, 121. 
Rievierer, fe Åar. 
Ris, Risgryn, 298, 316. 
Rock, 45. 
Rodbeckjes, 26. 
Rode Sand, 35, 37, 203, 205. 
Rof-lök, 16. 
Roggefålfe, 26, 175,187-191, I93-i?9, 229, 
VAN RoYEN, 61, 116. 

Roy ena, 124. 
Rondeboich, 133, 134, 
Rongé, Rongin, 342. 
Ronnoflerbufkar, 28. 
Ronnofterrrivier, 184, 
Roode katt, 204. 
Roode Peer, 123. 
Roridula, 30. 
Rofendal, 13. 
Rottingar, 306. 
RusgifVande dryck, 167, 
Rykvoet, 225. 
Rådhus, 349. 
Råds-Herrar, 336-338, 348, 349- 
Råg, 187- 
Råttor, 199, 200 - 204, 
Råf, n, 88? 
Röd fot, 311. 
Rötfebrar, 311. Sa- 



377 Regi fler, 

s* 
Sabandar, 349. 
Sabel, 330. 
Saccharum, 324. 
Saffrans klof, 39. 
SafFrane-kral, 60. 
Salac-frugten, 305. 
Saldahna bay, 8. 
Salfola, 117. 
Salt, 7. 
Saltpanna, 7, 100, 102. 
Samtal i Maleilka fpråket, 283-290. 
Sand-mulvador, 5, 163. 
Sand-olyve, 155. 
Sandften, 29. 
Sardyn , 142. 
Saxifraga, 347. 
Schapen -Eyland, 9. 
Scbeepen, 349. 
van Seele , 166. 

le Seur, 244, 245. 
Sideroxylon, 165. 
Simia, 45. 
Simfons Råf, ir. 
Siri, 296. 
Sitfikamma, 109. 
Själ köpare, 145, 146, 235. 
Sjöko, 78. 
Sjökohola, 52. 

Aaj Sjö- 
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Sjövådjoban, 350. 
Skanfar, 350. 
Skatt, 22, 23. 
Skepp, Vaktlkepp, 339. 
Skeps-Officerare, 140. 

Skiffer, 37, fe Fioar. 
Skog, 32, 61, 99, ioc, 107, 
Skålar, g. 
Skölpaddor, 3, 75. 
SkölpadbJod, 75, 193. 
Skörbjug, 238. 
Slabbert, 8, 16, 39. 
Slafvar, 42, 141, 148, 230, 255, 309, 323, 
Slange - rivier, 51. 
Smidt, i6, 40, 157. 
Smör, 2, 64, 12Ö. 
Smörjande, igo. 
Sneeberg, 106. 
Snäckor, 5, 
Snö, 27, 32, 107, fe froft. 
Snöberg, 106, 107. 
Socker, Socker-rör, 324, 
Solanum, 325. 
Soldater, 341. 
Solen, 250, 251. 
Sophora, 125. 
Sorghum, 316. 
Spannenberg, 24, 

Spanik Peppar, 297. 
Specerie-handel, 297, 317. 

Spreuw, 



Utgifter, 

Spreuw, 54. 
Spi ingbåckar, a<5, sg, 30, 191, 
Springhaas, 204. 
Språk, 213, 
VAN STADE , 6l, Tl6. 

van SxADES-rivier, 90, 107. 
Stapelia, 156, 191. 
Starr, 160, 
Starrenburg. 225. 

Stexn , 126. 
van der Steel, 134, 140, 224, 
Stellenbofch, 140. 
Stenbackar, g, 26. 
Sfcenbrafems - rivier, 130. 
Stenkamp, 187. 
Stenpasfion, Stengrus, 202, 309, 
Stjernvalf, 232. 
Stink-böner, 346, 347» 
Stin kbout, 124, 
Sfcoebe, 84. 
Straat, Straat Sunda, 203, 238. 
Strata, fe Floar. 
Streidung, 66. 
Stroomdrift, 35. 
Strutfar, 8, 11, 60, 
Strutsägg, 150, 158, 159, 197, 
Strålgips, 37. 
Stålbösfa, gi. 
Subatter, 319. 
Sugillationes; 23. 
Sultans titel, 343, 



38o Regijter: 

Svalor, io. 
SWARDEKROON , 343, 

Svin vildp, 347, 348. 
Svårds-lilja, 4. 
Swart-baft, 124. 
Swarteberg, 16, 129. 
Swart Eyferhout, 123. 
Swartkops-rivier, 100, 120. 
Swartkops faltpanna, 100. 
Swart Jern-tråd, 123. 
Swart-land, 16. 
Swart-rivier, 129. 
SweMendam, 46, 126. 
SWELLINGREBEL, 46. 
SWENFINGER , 59. 

Såning, »r. 
Såf, 160. 
Sålfkaper, 232. 
Sångklåder, 252. 
Séfnn, middagsforrtn, 250. 
Sondag, 63. 
Söndags-rivier, 104. 

T. 
Taffelberg, 22, 31. 
Tambugger, 107, 120. 
Tantak, 342. 
Taxen-eyland, 9. 
Temmink, 244. 



Regtftsr. 38* 

Terminalia catappa, 304. 
Teftudo pufila, 3. 
Tetrao, 159. 
Theobroma, 339. 
Theron, 197. 
Tjenkol, 347. 
Tjerimelle, 315. 
Tiger, 155. 
Tigerberg, 2. 
Tigerhuk, 12 6„ 
Tigerwarg, 65. 
Tobak, 90, 232. 

de Toi, 39. 

Tois klpf, 39. 
Tommegom, 344= 
Tran, 8- 
Tranflator, 256. 
Troldom, 87* 
Trutru, 169. 
Tråd, Trådflag, 68, 108* 117, 122-126, 247. 

Trågårdar, 295. 

Tfeiran, 127. 
Tulbagh, 119, 225. 

Tullar, Tulportar, 292, 
Turkilkt Hvete, 316. 
Turtelduyv, rood, 156. 
Tvåhörning, 94, i©o. 

Um- 



Regimen 

•U 
V. * 

Umbellafc» 36, 267, 187* 
Unicornu, 349. 
Uylekraal, g. 
Uyckyk, utkiket, 299, 

¥« 

Vagnar, 249. 
Vaktlkepp, 339, 
Vapn, 330. 
Vatn, 201, 254» 
Vatn-fall, 36. 
Vatn-Melon, 151, 167, 169, 30g, 309* 
Vatn-Skölpaddor, 3, 51 , 75, 
Ved-hygge, 47, 122-126. 
Verkeerde Vailey, 202. 
Verlooren Vailey, 159. 
Ve RM AK, 70. 
Vier en twinfcigri viersberg, g. 
Vilde Hundar, 11. 
Vilde Svin, 347. 
Vindar, Sjövind, Landvind, 312. 
Vin, Vingård, 109, 151, 
Vinkällare, 144. 
Visage, 30. 
Vifchershuk, 150. 
Vifch - rivier, 107, 196. 
Vilcum sethiopicum» 16. 



Viverra, 129. J ] 
Vleerrauy sdrift, 17, 154. 
Vogel-valley, 156..'^. v 
VoGT, 41. 
Vogts-rivier, 41. 
VOLLENHOVEN, ia5. ' 

DE VoS, 203. 
Vygebofches, 40. 
Våglagning, 194. 

Waageboom, 28, 125, 
Walther, 152, 
Warma Bad, 20, no, m. 
Warma Båckefålt, 33, 34* 
DE WETT, 35, 55. 

Windhuk, 169. 
Winterhuk, 36. 

Witte klipp, 9. 
Wudong, 3.31. 
VAN WYK, 183, 190, . 

2. 
Zamia cafFra, 75. 
Zea mays, 316. 
Zebra, 94, 100, 127, 152, 
Zeeko-rivier, 71, 107. 
Zeeko - riviersberg, 70. 
Ziekenhuys, 129. 
Zoetemelks - vaJiey, isg» 
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Zonder End-rivier, 126. 
Zout-rivier, 13. 
Zygophyllum, 110. 

Åar, 12, 13, 17, 19, 10, 24, 35, 39, 41, 
45, 46, 51, 60-62, 69, 71, 88-9°. 
IOO, 104, 107, IO9, IIO, 120, 121, 

12 6, 129, 130, 150, 154, 156, 159, 
166, 168, 170, 184, 187, 196, aoo, 
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